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         Wszyscy  
 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych 
przeglądów technicznych i konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących 
się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 
 
1) W związku  z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego Wykonawca zwraca się z wnioskiem o 

dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10 a ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 184-j.t. ze zm.) w związku z 

§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), 

tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postepowaniu oświadczeń i dokumentów w 

formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
Odp.: Zamawiający dopuści również postać elektroniczną oferty i oświadczeń. Zmiana siwz 
zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie    
 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 6 tygodni 

w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa 

części zamiennych od producenta Hill Rom, posiadającego siedzibę we Francji może potrwać do 

6 tygodni, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego. 

Odp.: Zgodnie z siwz . 

3) Czy Zamawiający w ramach przeglądów uwzględnia wymianę akumulatorów.  

Odp.: Tak, zgodnie z siwz w szczególności z pkt. 3, pkt 18 siwz.  Wszystkie koszty muszą 
być uwzględnione w kolumnie nr 7 kalkulacji.  

4) W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wnosimy o 
możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 
 
Odp.: Zamawiający dopuści również postać elektroniczną oferty i oświadczeń. Zmiana siwz 
zostanie niezwłocznie udostępniona na stronie.    
 

 



 
 

 
 

5)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 6 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odp.: Bez zmian. 
 

6) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2: 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 

brutto zamówieniowej usługi określonej za każdy dzień opóźnienia realizacji zamówienia, jednak 
nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji części zamówienia. 
Odp.: Bez zmian. 
 

7) Pakiet 31 
Poz. 1 
Prosimy o wydzielenie pozycji od 1 do 5 do osobnego pakietu, z uwagi na fakt, że dla materacy 
wymienionych w pozycjach od 1 do 5 i od 6 do 12 są prowadzone w Polsce dwa oddzielne 
autoryzowane serwisy, natomiast sprawdzenie materacy przez nieautoryzowany serwis powoduje 
utratę gwarancji. Ponadto nieautoryzowany serwis może nie rozpoznać wszystkich ewentualnych 
usterek materaca, jak również może nie być w stanie dokonać prawidłowo przeglądu serwisowego. 
Odp.: Bez zmian. 

8) Dotyczy: Pakiet 12, Pakiet 32, poz. 10 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych.W celu umożliwienia Zamawiającemu 
i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu 
zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania 
ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na 
zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego 
nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta monitorów wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części 
mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których monitorów  
Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli 
Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 
wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zawartym w pkt 3 siwz w zw. z pkt 18 (sposób 
obliczenia ceny) w cenie należy uwzględnić niezbędne części zużywalne czy materiały 
eksploatacyjne objęte przeglądem ( pkt. 3.2 tiret pierwszy siwz) w czasie trwania umowy. 
W cenie ryczałtowej za przegląd należy uwzględnić wszelkie koszty usługi określonej w 
pkt. 3 siwz, zgodnie  z zaleceniami producenta, bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów przez Zamawiającego ( w tym dojazd lub koszty przesyłki, koszt roboczogodziny 
i części eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu), podatki oraz 
rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.  
Natomiast na Wykonawcy, jako profesjonaliście ciąży obowiązek znajomości wymogów 
serwisowych odpowiednio dla danego urządzenia.  

 

9) Dotyczy: Pakiet 13 



 
 

 
 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  pomp strzykawkowych wymagana jest  

wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części 
mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp 
strzykawkowych  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. 
części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których 
dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany 
tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 
wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 

10) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 1,7 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest 

wymiana zestawów: 

- Drager Savina Service Set 1 year 

- Drager Savina Service Set 2 years 

- Drager Savina Service Set 6 years 

- Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest  

wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu OxyTrace 

- Czujnik przepływu Spirolog 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina co 96 miesięcy lub 

co 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części: 

- Zespół turbiny  

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych 
godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do 
określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager Savina Zamawiający wymaga w trakcie 
okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie 
numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować 
daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o 



 
 

 
 

zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, 
z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po 
przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 

11) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 2, 3, 4, 6, 11 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Evita XL wymagana jest 

wymiana następujących zestawów serwisowych: 

- Zestaw roczny EVITA XL [EVITA 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y] 

- Zestaw dwuletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINLET DRAEG.2Y] 

- Zestaw sześcioletni EVITA XL [EVITAXL/4/2D GASINL.DRAEG. 6Y] 

Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Evita XL co 12 miesięcy 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Czujnik tlenu 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 
uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager 
Evita XL Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 
wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli 
Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o 
zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, 
z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po 
przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 

12) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 5, 9 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius 

wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu 

- Czujnik przepływu 



 
 

 
 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius 

wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 

- Drager Fabius 1 year Service Set 

- Drager Fabius 2 year Service Set 

- Drager Fabius 3 year Service Set 

Odpowiednio po 1, 2 i 3 latach 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu stopnia zużycia i daty ostatniej wymiany 
ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie 
jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których 
aparatów do znieczulania Drager Fabius CE Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania 
umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych 
urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty 
ostatniej wymiany  tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany 
w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie 
dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 

13) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 8, 10 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Primus/Pimus IE 

wymagana jest wymiana zestawów: 

- Roczny zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 1 YEAR] 

- Dwuletni zestaw PRIMUS [PRIMUS KIT 2 YEARS] 

- Trzyletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 3 YEAR]  

- Sześcioletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET (6 Y)] 

Odpowiednio po 1,2,3 i 6 latach 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 
uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania 
Primus/Primus IE Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. 
części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których 
dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 
wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 

 

14) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 12 



 
 

 
 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina 300 wymagana jest 

wymiana zestawów: 

- Drager Savina 300 Service Set 1 year 

- Drager Savina 300 Service Set 2 years 

- Drager Savina 300 Service Set 6 years 

- Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina 300 wymagana jest  

wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu OxyTrace 

- Czujnik przepływu Spirolog 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina 300 co 96 miesięcy 

lub po 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części: 

- Zespół turbiny 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. 
części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których 
respiratorów Drager Savina 300 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy 
wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych 
urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany 
i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w 
cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie 
dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 
 

15) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 13, 14 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Carina co 6 miesięcy 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr wlotu 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Carina wymagana jest 

wymiana następujących części, gdy osiągną określony stan zużycia: 

- Akumulator 

 



 
 

 
 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i ilości 
przepracowanych godzin ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do 
określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager Carina Zamawiający wymaga w trakcie 
okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie 
numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować 
daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich 
wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 
 

16) Dotyczy: Pakiet 32, poz. 5, 8 ,9 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 
wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 

co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr bakteryjny 
- Zewnętrzny filtr oddechowy 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 

co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr pompki NIBP 
- Pakiet akumulatorów  (jeśli występuje) 
- Akumulator  (jeśli występuje) 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL 

wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Pułapka wodna 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. 
części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których 
kardiomonitorów Drager Delta/Drager Delta XL Zamawiający wymaga w trakcie okresu 
obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie 
numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować 
daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności 
uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno 
wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 
 

17) Dotyczy: Pakiet 33 

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności wykonanie planowanych 
czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, 
wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych. 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania 
złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania 



 
 

 
 

wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i 
niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie 
porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta defibrylatorów wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części 
mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których 
defibrylatorów  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. 
Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych 
części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 
wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 
tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. 
Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 8 
 

19) Dotyczy: Pakiet 11,12,13,22,32,33 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu 
wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi autoryzację, o której mowa w pkt 9.1.2 lit.C 
SIWZ, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek 
uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz 
standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują 
podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co 
autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie 
systemu norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 
9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2016), personel posiadający wieloletnie doświadczenie 
praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie i przeszkolenie, jak również 
bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od 
producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany 
przedstawiciel producenta.  

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu 
i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach 
swej działalności system norm oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2016, 
uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”), a także ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie serwisu 
aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych 
producentów. 

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców 
posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego 
traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która 
w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że w zakresie odniesienia się odwołującego do 
art. 90  ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co 
wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących 
wprowadzenia  wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, 
że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez 
wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości  w określeniu takiego wymagania przez 
Zamawiającego. (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12). 

 
Odp.: Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta (wytwórcy) na serwis. 
Wykonawca ma dysponować osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje (w tym 
szkolenia) i doświadczenie gwarantujące właściwe serwisowanie urządzeń objętych 
zamówieniem. 
 



 
 

 
 

20) Pytanie 1 dotyczy SIWZ, pkt. 11 
Zwracamy się z wnioskiem o włączenie do wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy wraz z ofertą, wykazu usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Proponowana zmiana 
ma na celu przyspieszenie procesu oceny i wyboru ofert.  
Odp.: Bez zmian. 
 
21) Pytanie 2 dotyczy SIWZ, pkt. 11 
Zwracamy się z wnioskiem o włączenie do wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy wraz z ofertą, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz. Proponowana zmiana ma na celu przyspieszenie 
procesu oceny i wyboru ofert.  
Odp.: Bez zmian. 
 
22) Pytanie 3 dotyczy SIWZ, ust. 11, pkt. 11, ust. 3.1 a) 
Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że wykaz usług ma obejmować urządzenia medyczne 
tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. dotyczącego tego samego typu i modelu? Należy zauważyć, 
że nadmierne uogólnienie w tym zakresie jest niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ istnieją 
bardzo duże różnice w zakresie czynności serwisowych nawet pomiędzy urządzeniami tego samego 
typu pochodzącymi od jednego producenta.    
Odp.: Zgodnie z siwz, sprzętu medycznego rodzajowo podobnego do przedmiotu 
zamówienia określonego w danym pakiecie. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do siwz, 
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, charakter oraz  termin wprowadzenia  
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
 
Zmiana siwz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.   
 
 

Zastępca Dyrektora 
ds. Pielęgniarstwa i Administracji 
mgr Helena Brzozowska  


