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nr postępowania  AZP.350.4.2020 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony zg. z art. 39-46 
Prawa zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.)  
 
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego (w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawa zamówień publicznych, (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.  ze zm.) zapytania, dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu nr AZP.350.4.2020, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na  Świadczenie usług serwisowania sprzętu medycznego dla 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach, informujemy: 
 

Pytanie nr 1 
Czy zamawiający wyłączy  z pakietu 7: konsolę do ablacji pkt. 1, ponieważ nie jest to produkt Stryker.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w sposób zaproponowany. 
 
Pytanie nr 2 
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.03.2020r., Dz. U. 2020, poz. 433 z późn. zm.), zwracamy się 
z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego - 
racjonalizacji procedur zamówień publicznych poprzez przeprowadzenie wyżej wymienionego 
postepowania o zamówienie publiczne w formie elektronicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w sposób zaproponowany. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy pakietu 28. Dotyczy SIWZ II punkt 8, załącznika nr 1 punkt 2.3 oraz załącznika nr 3 do SIWZ 
wzór umowy § 5 ust. 2: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pod pojęciem „kwalifikacje” rozumie 
przedstawienie certyfikatu szkolenia producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający, w przypadku weryfikacji posiadania przez Wykonawcę kwalifikacji i uprawnień do 
wykonywania przeglądu, nie będzie wymagał przedstawienia certyfikatów wystawionych przez 
Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie wykonywania przeglądów 
określonych w pakiecie nr 1-43.  
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 1 zapisów 
dotyczących tylko tego pakietu, na który składana jest oferta? 
Odpowiedź: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU


Tak, Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w tabeli, w formularzu ofertowym pozycji, na które 
składana jest oferta. 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy pakietu 4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do innego pakietu aparatury firmy GE. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 2 i 5  do odrębnego 
pakietu nr 41. Aktualną treść pakietów nr 4  i 41 zawiera Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy zapisów siwz. Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości 
usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) Zamawiający będzie wymagał 
odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem 
przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych 
przez producenta? 
Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu 
widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też 
wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 
pkt 2 uPzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez 
inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do 
przeprowadzenia przeglądu. 
Zamawiający, w przypadku weryfikacji posiadania przez wykonawcę kwalifikacji i uprawnień do 
wykonywania przeglądu, nie będzie wymagał przedstawienia certyfikatów wystawionych przez 
Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie wykonywania przeglądów 
określonych w pakiecie nr 1-43.  
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy zapisów SIWZ. Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy 
personelu medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie 
wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko 
oryginalnych i nowych części zamiennych?   
Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, 
polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub 
regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są 
skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego 
wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja 
(np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego 
nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości 
udzielania świadczeń medycznych.  
Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca  
1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 – 0043) 
(„Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie 
przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu 
zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich 
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własnych prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są 
razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy 
system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy 
wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub 
zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki 
podlega odrębnej procedurze oceny zgodności. 
Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać 
się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.  
Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu 
dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu: 
Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły 
muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub 
dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego 
oznaczonego znakiem CE.”  
Odpowiedź: 
Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie 
tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części 
zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i 
jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy zapisów SIWZ. Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane 
zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi  z możliwością dostarczenia opcji serwisowych 
zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi 
listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związane możliwością 
zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi 
serwisowej? 
Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią art. 90  ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych 
(Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo 
zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik 
wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania. Wskazujemy, że na użytkowniku wyrobu 
medycznego spoczywa pełna odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie wyrobu, w tym w 
szczególności nieprawidłowy serwis, skutkiem którego może dojść do zaistnienia incydentów 
medycznych.  
Mając na uwadze powyższe kluczową kwestią jest dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia 
szczegółowej instrukcji obsługi urządzenia lub co najmniej jego wyciągu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy profesjonalnej realizacji zamówienia i oczekuje, iż zna zakres 
czynności serwisowych wymaganych przez producenta dla danego typu aparatu oraz posiada 
kompletne instrukcje serwisowe i obsługowe i ma doświadczenie i umiejętności w przeprowadzaniu 
takiego serwisu. 
 
Pytanie nr 9 
Część nr 4, 16. W związku z tym, iż powyższe pakiety dotyczą aparatury ratującej życie, wnosimy o 
poniższe. 
Czy Zamawiający również dla powyższych pakietów będzie wymagał, aby Wykonawca był 
zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 



wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia 
wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji 
sprzętu medycznego? Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi w sprzeczności z 
podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych dlatego, że każdy podmiot na rynku może 
ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy 
profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz 
personelu medycznego. 
Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy 
zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. Nadto 
każdy zainteresowany podmiot może uzyskać przedmiotową autoryzację. W szczególności dotyczy to 
czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, 
stosownie do potrzeb, obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także 
okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności 
pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być 
wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie. Wszystkie wskazane czynności muszą być 
jednoznacznie określone i wyliczone. Jeżeli wbrew temu użytkownik wykona je samowolnie, wbrew 
jasnym ustaleniom, to wszelką odpowiedzialność z tytułu wadliwego działania wyrobu i ewentualnych 
skutków i następstw dla pacjenta, osoby używającej i posługującej się wyrobem lub osoby trzeciej, 
ponosi wyłącznie użytkownik wyrobu. W przypadku wielu wyrobów medycznych z natury rzeczy 
konieczna jest wysoce profesjonalna obsługa dla należytego wykonania wskazanych wyżej czynności. 
(Poździoch Stefan, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Opublikowano: LEX 2012). Podmioty 
autoryzowane ponoszą wyższe koszty działalności zgodnie z wyrokiem KIO 2184/17 dlatego są w mniej 
uprzywilejowanej pozycji w stosunku do firm wykonujących tylko przeglądy i serwis. 
Podmioty nieautoryzowane w swojej działalności nie ponoszą wysokich kosztów związanych z 
przestrzeganiem zaleceń wytwórcy sprzętu medycznego (w szczególności: nie szkolą inżynierów 
serwisowych w surowym reżimie bezpieczeństwa i częstotliwości, nie używają oryginalnych części 
zamiennych zalecanych przez wytwórcę, nie posiadają praw do używania własności intelektualnej 
polegającego na instalowaniu najnowszych wersji oprogramowania aplikacyjnego i diagnostycznego 
podczas przeglądów technicznych). Linia orzecznictwa potwierdza powyższe stwierdzenia. Krajowa 
Izba Odwoławcza w orzeczeniu KIO 2184/17 orzekła: „Przystępujący (GE Medical Systems Sp. z o.o.) 
trafnie zauważył także, że nie jest tak, że przewaga podmiotu autoryzowanego jest większa. Wynika to 
z faktu, że podmioty autoryzowane ponoszą wyższe koszty, zatem kryteria mogą się równoważyć. Sam 
fakt, że Zamawiający różnicuje podmioty autoryzowane i nieautoryzowane, lub też, że oczekuje 
autoryzacji, nie stanowi ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu..”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w sposób zaproponowany. 
 
Pytanie nr 10 
Część nr 4, 16. Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także 
wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących 
autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów: 

 instrukcji serwisowych wytwórcy 

 procedury i wykonywane czynności 
określone przez wytwórcę 

 umowa licencyjna uprawniająca do 
dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym 
realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia 
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 umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy 
(instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia 

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje i 

 doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na 
określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał niezbędną dokumentację techniczną,, kody serwisowe, 
oprogramowania serwisowe itp.  niezbędne do przeprowadzenia kompletnych czynności serwisowych 
wymaganych przez producenta sprzętu. 
 
Pytanie nr 11 
Dotyczy Pakietu 4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż działając  zgodnie z art. 90 ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiający będzie 
wymagać i egzekwować od Wykonawców (w postaci zewnętrznych kontroli doraźnych przez producenta 
sprzętu) wykonania przeglądu aparatów do znieczulania  zgodnie z wymogiem oraz procedurą 
wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez 
wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty 
instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał niezbędną dokumentację techniczną, kody serwisowe, 
oprogramowania serwisowe itp.  niezbędne do przeprowadzenia kompletnych czynności serwisowych 
wymaganych przez producenta sprzętu, zgodnie z harmonogramem przeglądów określonym w 
Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 
Dotyczy Pakietu 4. Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają 
dodatkowe monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta 
monitora. Czy jeśli posiadają monitory to czy też posiadają moduły gazowe, które należy wkalkulować w 
cenę? 
Odpowiedź: 
Tak, aparaty do znieczulania posiadają dodatkowe monitory, zgodnie z poniższą tabelą: 
 

4 
1 Aparat do znieczulania  

Datex 
Eugstro
m 

97686/Flexima2 
Monitor Datex typ CG-
2CS, nr 323364 

2 Aparat do znieczulania  GE ANXN00540/Aespire Monitor typ F-CM1-05, 

Opis części 

co 12 miesięcy 
liczone od daty 
instalacji 

co 24 miesiące 
liczone od daty 
instalacji 

Uszczelki gniazd parowników komplet ü ü 

Zawór grzybkowy wentylatora   ü 

Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego   ü 

Akumulator aparatu do znieczulania   ü 

  



Ohmeda 7100 nr 6520558 

3 Aparat do znieczulania  Penlon 051273/Eco Flow 
Monitor typ PM-9000 
nr BX-95119432 

4 Aparat do znieczulania  Ohmeda 
APHP00181/Aespire 
view 

Monitor typ FCM1-04 
nr 6217610 

5 Aparat do znieczulania  GE 
SM717290002WA/CAR
ESTATION 650 

Monitor typ B650 nr 
SK417271171MA 

6 Aparat do znieczulania  Chirana LT17TS03004/Venar TS Brak danych 

7 Aparat do znieczulania  Drager ARSM-0114/Fabius 
Monitor Vamos nr 
ARMS-0052  

 
Pytanie nr 13 
Dotyczy pakietów 4, 16. Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądów powyższych pakietów 
zgodnie z zaleceniami producenta, licząc od daty instalacji sprzętu – odpowiednio przegląd roczny, 
dwuletni, trzyletni, czteroletni – uwzględniając wymianę wszystkich części wymaganych przy danym 
przeglądzie przez producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał niezbędną dokumentację techniczną,, kody serwisowe, 
oprogramowania serwisowe itp.  niezbędne do przeprowadzenia kompletnych czynności serwisowych 
wymaganych przez producenta sprzętu, zgodnie z harmonogramem przeglądów określonym w 
Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w wersji elektronicznej (mailem lub 
poprzez platformę – dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie 
z zaleceniem UZP? Prośbę swoją uzasadniamy nie tylko zaleceniami UZP, ale również faktem, że w 
ciągu z panującą epidemią koronawirus, pracownicy firmy pracują zdalnie poza siedzibą firmy i mają 
utrudnioną możliwość złożenia oferty w wersji papierowej. 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w sposób zaproponowany. 
 
Pytanie nr 15 
Dotyczy Wzoru Umowy. Par. 1 ust. 8 pkt 3 I 4 
Zgodnie ze stanowiskiem UZP i GIODO „przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz 
zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem 
szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, 
jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 
Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia 
określonych warunków [wymogów] przez wykonawcę. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji 
tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy 
zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów”. Generalny Inspektor negatywnie odniósł się także 
do możliwości pozyskania danych osobowych zawartych w umowach o pracę na skutek zgody 
podmiotu, którego dane dotyczą (tj. zgody pracownika, który upoważniłby wykonawcę do udostępnienia 
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umowy o pracę wraz z stulonymi w niej danymi osobowymi – zamawiającemu 
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-
29-ust.-3a-ustawy-pzp). Zwracamy uwagę, że imię i nazwisko są danymi osobowymi więc nie jest 
prawnie dozwolone przekazanie umów o pracę lub innych dokumentów zawierających takie dane. Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie frazy „imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji” 
w kontekście konieczności udostępnienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie frazy. 
 
Pytanie nr 16 
Par. 6 wzoru umowy 
brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane 
została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. W związku z tym, prosimy o 
rozważenie dodania postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte 
rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy: „Gwarancja jakości określona 
niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: 

a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
instrukcją użytkowania; 

b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 

c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w tym przeróbek 
lub zmian konstrukcyjnych; 

d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, 
powódź, zalanie itp.), 

e) normalnego zużycia rzeczy.” 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu poprzez dodanie ust. 3 w § 6 umowy. 

 
Pytanie nr 17 
Par. 7 ust. 2 wzoru umowy. Wskazujemy, iż wskazana wysokość kary w pkt 1 jest rażąco wygórowana, 
istotnie odbiegającymi od standardowo stosowanych na rynku kar w przypadku zwłoki, a zatem może 
prowadzić do nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego. W związku z tym proponujemy 
dodatkowo obniżenie kary do 0,1-0,5% za każdy dzień zwłoki. 
Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być 
naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca 
powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności 
niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem 
„zwłoka”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 
 
Pytanie nr 18 
Par. 7 ust.3 wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że postanowienie może powodować naliczenie dwóch, 
odrębnych kar umownych de facto za to samo przewinienie (tj. nieprzedstawienie kopii umowy) 
prowadzić do podwójnej penalizacji Wykonawcy i bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp


Proponujemy dodanie „na poczet kary uwzględnione zostaną kary naliczone w oparciu o zdanie 
pierwsze” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 
 
Pytanie nr 19 
Par. 7 wzoru umowy. Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania 
kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz 
należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. 
W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom 
właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Czy 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie limitu kar umowny na poziomie 20% wartości umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy poprzez dodanie w § 7 ust. 11 o następującej treści: 
„Strony zgodnie postanawiają, ze wszelkie zawarte w umowie postanowienia dotyczące kar umownych 
maja charakter autonomiczny w tym znaczeniu, ze będą stanowić podstawę, dochodzenia zapłaty kar 
umownych również po rozwiązaniu umowy z jakiejkolwiek przyczyny lub po odstąpieniu od umowy. 
Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% łącznej wartości umowy.” 
 
Pytanie nr 20 
Par. 8 ust. 1 wzoru umowy. Rozwiązanie w trybie natychmiastowym jest czynnością radykalną i nie 
powinno zaskakiwać żadnej ze Stron wykonujących kontrakt w dobrej wierze, zwłaszcza, że naruszenia 
umowy i tak wiążą się z nałożeniem kary umownej. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający 
wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia 
rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem dodanie zapisu: „Rozwiązanie w trybie 
natychmiastowym powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej 
realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do 
rozwiązania przez Zamawiającego umowy, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni.” 
Dodatkowo, w celu zachowania równości stron i pewności prawnej proponujemy dodanie terminu, w 
którym zamawiający może wypowiedzieć umowę od powzięcia informacji. Czy zamawiający wyraża 
zgodę na zapis:  „Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w terminie do 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, określonej w 
umowie uprawniającej do skorzystania z tego uprawnienia.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie na końcu ust. 1 postanowienia: „Rozwiązanie w trybie 
natychmiastowym poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji 
umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania 
przez Zamawiającego umowy, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 
dni.” 
 
Pytanie nr 21 
Par. 8 ust 3. W przypadku niewywiązywania się z umowy zasadnym wydaje się w pierwszej kolejności 
wezwanie Wykonawcy do wykonania czynności a dopiero po  bezskutecznym upływie terminu 
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zastosowanie wykonania zastępczego. Takie postanowienie może prowadzić do powstania 
nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i narusza równowagę stron. Proponujemy 
zmianę: 
„Zamawiający w razie nieterminowego wykonania usługi, wezwie Wykonawcę do ponownie naprawy 
wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni. Po  bezskutecznym upływie terminu 
wykonaniu usługi Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie koniecznych prac innemu podmiotowi.” 
Dodatkowo, w celu właściwej kalkulacji ryzyka umownego i uniknięcia nadmiernego karania 
Wykonawcy, umowa powinna przewidywać maksymalny pułap ceny usługi zastępczej „Koszt wykonania 
zastępczego nie może przekraczać 120% cenny jednostkowej za daną usługę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust. 3 projektu umowy, po zmianie ust. Otrzymuje następujące 
brzmienie: „Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w razie wadliwego 
wykonywania usługi wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania usługi wyznaczając mu 
dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie terminu na wykonanie usługi 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie koniecznych prac innemu podmiotowi, a kosztami 
wykonanych usług obciążyć Wykonawcę, z którym zawarto niniejszą umowę.  
 
Pytanie nr 22 
Dodanie zapisów o sile wyższej: 
Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej, proponujemy zawarcie precyzyjnych 
ustaleń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:  
„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 
szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, 
zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.  
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 
czas trwania siły wyższej.  
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 
należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 
zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 
zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 
stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 
alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.” 
Odpowiedź: 

W § 10 Zamawiający dodaje ustęp 10  o treści: 
„11. Ponadto Strony dopuszczają inne zmiany nn Umowy w następującym zakresie: 

a) zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy; 

b) zmian technicznych lub technologicznych w przypadku, gdy są one korzystniejsze dla Zamawiającego, 

niż te istniejące w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku zostanie dokonana zmiana umowy w 

zakresie przedmiotu niniejszej umowy bez podwyższenia jej wartości brutto; 

c) sposobu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu 

standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikać 

będzie z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 



d) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia 

oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili 

zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu 

zamówienia;  

e) wynagrodzenia, gdy Wykonawca zaproponuje upusty lub promocje cenowe na usługi, zaakceptowane 

przez Zamawiającego;  

f) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa; 

g) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do 

wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu 

umowy; 

h) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 

przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego – w przypadku, kiedy 

Wykonawca wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania 

powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ; 

i) w innych przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
A ponadto Zamawiający dodaje paragraf 13 o następującej treści: 

§ 13 
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające 

z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwią proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 

itp. 

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o 

takich okolicznościach i ich przyczynie oraz przedstawi dokumenty na potwierdzenie trudności 

w realizacji umowy z w/w powodu. Wówczas Strony, o ile Zamawiający uzna przyczyny 

wskazywane przez Wykonawcę o braku możliwości realizacji umowy w części lub całości za 

udowodnione, niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających 

z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków 

alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. Strony w 

powyższych okolicznościach mogą w szczególności zmienić termin wykonania umowy lub jej 

części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania 

umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy 

prawa. 

4. Stan Siły Wyższej nie powoduje automatycznego przedłużenia obowiązywania niniejszej 

umowy. 

5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, gdy 
Zamawiający uzna okoliczności podnoszone przez Wykonawcę za udowodnione nie nalicza się 
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Wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji usługi, jeśli wyłączną ich przyczyną jest 
siła wyższa.  

Dotychczasowy § 13 otrzymuje oznaczenie jako § 14. 
 
Pytanie nr 23 
Umowa o przetwarzaniu: 
Pkt 7. Zwracamy uwagę, że w sytuacjach szczególnie skomplikowanych może istnieć konieczność 
konsultacji z fabryką lub inżynierem z innej spółki należącej do grupy Wykonawcy, do której należy 
Wykonawca. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych 
wymogom odpowiadającym prawu unijnym (m.in. wymagane klauzule modelowe). Proponujemy 
doprecyzowanie  ust. 7 poprzez zmianę „chyba, że podpowierzenie odbywa się w ramach grupy 
kapitałowej Wykonawcy i jest dokonywane z zapewnienia wymaganego umową poziomu ochrony 
danych 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe doprecyzowanie. 
 
Pytanie nr 24 
Umowa o przetwarzaniu: 
Pkt 12 i 13. W związku, że Wykonawca jest renomowanym podmiotem z sektora ochrony zdrowia 
posiada dostęp do poufnych danych klientów co do których posiada zobowiązania zachowania 
poufności.. W świetle polityki wewnętrznej, wykonawca nie może poddać się audytowi zewnętrznemu, 
zwłaszcza mając na uwadze, że cel i zakres audytu nie jest w żaden sposób sprecyzowany. 
Wykonawca udostępni wszelkie wyjaśnienia pisemnie, w przypadku gdy okaże się to konieczne. 
Prosimy o wykreślenie postanowienia o możliwości dokonania inspekcji w siedzibie Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje pkt 12 
poprzez dodanie postanowienia:  Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do 
przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Podmiotu przetwarzającego i 
urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w 
czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy. 
 
Pytanie nr 25 
Pakiet 5, pozycja 2, Pakiet 9 pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 pozycja 
2, oraz z pakietu nr  9 pozycji 2 
 - aparatów elektrochirugicznych EMED i stworzenie z nich jednego pakietu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji nr 1 do odrębnego pakietu nr 
42 oraz poprzez wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 2 do odrębnego pakietu nr 43. Aktualną treść 
pakietów nr 5,9,42  i 43 zawiera Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 26 
Część nr 28 
Dot. SIWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy 
 W § 3 ust. 7 Zamawiający podaje: 
„Koszty ewentualnie użytych przez Wykonawcę części zamiennych do wykonania naprawy, będą 
rozliczane w ramach zaakceptowanej pisemnie, uprzednio przez Zamawiającego oferty cenowej 
Wykonawcy na podstawie przedstawionych następnie faktur – dotyczy pakietu nr 1-38”, 



natomiast w § 5 ust. 13 Zamawiający podaje: 
„Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany 
części zamiennych lub podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej 
lub bezpieczeństwa użytkowania sprzętu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to 
naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania” 
 Prosimy o ujednolicenie zapisów, tak aby wykonawca znał zakres swoich prac. Prosimy o 
potwierdzenie, że w zakresie części nr 28 Wykonawca jest zobowiązany jedynie do wykonywania 
przeglądów okresowych, natomiast diagnostyka, naprawa oraz części niezbędne do ewentualnej 
naprawy będą wykonywane/dostarczane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dodatkowej oferty 
cenowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu konieczności wymiany części 
zamiennych lub podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub 
bezpieczeństwa użytkowania sprzętu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to 
czynność ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania, polegającego na 
przedstawieniu dodatkowej oferty cenowej i jej ewentualnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego, w 
celu realizacji. 
 
Pytanie nr 27 
 Część nr 28 
Dot. SIWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy 
 W § 3 ust. 7 Zamawiający podaje: 
„Koszty ewentualnie użytych przez Wykonawcę części zamiennych do wykonania naprawy, będą 
rozliczane w ramach zaakceptowanej pisemnie, uprzednio przez Zamawiającego oferty cenowej 
Wykonawcy na podstawie przedstawionych następnie faktur – dotyczy pakietu nr 1-38”, 
 Prosimy o usunięcie wyrażenia: „na podstawie przedstawionych następnie faktur”, gdyż faktury 
kosztowe związane z nabywaniem przez Wykonawcę części i podzespołów stanowią politykę handlową 
firmy i zarówno kontrahenci, marże jak i narzuty objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. 
Zwracamy także uwagę, że serwis producenta aparatów objętych przedmiotem zamówienia nie będzie 
w stanie wykazać kosztów zakupu części, co bez wątpienia uniemożliwi mu wykonanie zamówienia 
zgodnie z wytycznymi opisanymi w umowie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: 

„Koszty ewentualnie użytych przez Wykonawcę części zamiennych do wykonania naprawy, 
będą rozliczane w ramach zaakceptowanej pisemnie, uprzednio przez Zamawiającego oferty 
cenowej Wykonawcy, a rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi zgodnie z zapisami § 4  umowy  
– dotyczy pakietu nr 1-38, 41-43 „ 

 
Pytanie nr 28 
Część nr 28. Dot. SIWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy 
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG - Załącznik nr 2 do umowy 
Zgodnie z instrukcją producenta w ramach przeglądów okresowych sprzętu objętego częścią nr 28 nie 
wykonuje się aktualizacji oprogramowania. Prosimy o usunięcie tego zapisu z Protokołu lub 
uzupełnienie zapisu o aktualizacje bezpieczeństwa – jeśli dotyczą. 
Ponadto, wskazujemy że zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, to wytwórca jest 
obowiązany zapewnić, że autoryzowany przedstawiciel oraz każdy inny podmiot upoważniony przez 
wytwórcę do działania w jego imieniu w sprawach incydentów medycznych i w sprawach dotyczących 
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bezpieczeństwa wyrobu będą realizowali zewnętrzne działania korygujące dotyczące bezpieczeństwa - 
Field Safety Corrective Action. 
Innymi słowy, to wytwórca (producent) sprzętu jest ustawowo zobowiązany do bezpłatnego 
dokonywania bieżących aktualizacji w zakresie koniecznym dla zapewnienia bezpieczeństwa aparatu 
jego produkcji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia wzór Protokołu odbioru usług w sposób zaproponowany i dopisuje pod tabelą 
„jeśli dotyczy”. 
 
Pytanie nr 29 
Część nr 28. Dot. SIWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy. 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia nowych części zamiennych do 
aparatów USG, natomiast w przypadku wydłużonego terminu ich dostawy – w celu skrócenia czasu 
ewentualnego przestoju aparatu - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu 
wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części 
regenerowanych/używanych, jednakże nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, 
dedykowanych przez producenta. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają 12 
miesięczną gwarancję. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków 
przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatów jak podczas instalacji 
części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków 
publicznych, których Zamawiający jest dysponentem, i za których racjonalne wydatkowanie podlega 
odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
Odpowiedź: 
Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie 
tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części 
zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i 
jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
 
Pytanie nr 30 
Dotyczy: Pakiet 4, poz. 2. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 ogólnego GE Datex 
Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 
- Uszczelki gniazd parowników 
- Filtr wentylatora 
- Filtr 2-micron gazu napędzającego 
- Filtr wejściowy zasilania gazów 
- Akumulator wewnętrzny 
- Filtr wejściowy butli 



- Uszczelka butli (DIN) 
- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex 
Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 
- Akumulator wewnętrzny 6V 4,5AH 
- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu  
- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex 
Ohmeda Versamed Aespire 7100  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną 
określony stopień zużycia: 
- Czujnik przepływu 
- Czujnik tlenu M-10 
- Dysk zaworu zwrotnego 
- Membrana zastawki wydechowej 
- Zawór pop-off 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex 
Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia 
zużycia wymagana jest  wymiana następujących części: 
- Miech 
 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty 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 dla aparatu do znieczulania 
ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 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. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie 
stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego) 
mając na uwadze fakt, że umowa serwisowa zawierana jest na okres 24 miesięcy dla pakietu nr 4. 
Numer fabryczny urządzenia: 1009-9000-000 Aespire config 5/5 
 
Pytanie nr 31 
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Dotyczy: Pakiet 4, poz. 3. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 Penlon Eco Flow 
wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 
Zestaw Serwisowy - 12 Month dla Aparatu Prima  - co 12 miesięcy 
Zestaw Serwisowy - 12 Month Service Kit dla Absorbera A100 - co 12 miesięcy 
Zestaw Serwisowy - 60 Month Service Kit dla Absorbera A100 co 60 miesięcy 
Zestaw Serwisowy - 24 Month Service Kit dla Absorbera A200SP - co 24 miesiące 
Zestaw Serwisowy - 24 Month dla respiratora AVS - co 24 miesiące 
Zestaw Serwisowy - 24 Month dla Aparatu Prima  - co 24 miesiące 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon Eco Flow 
wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 
- Czujnik tlenu 
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 dla aparatu do 
znieczulania Penlon Eco Flow 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego) 
mając na uwadze fakt, że umowa serwisowa zawierana jest na okres 24 miesięcy dla pakietu nr 4.  
Numer fabryczny urządzenia: BRAK DANYCH, nr sterownika: AFS051279 
 
Pytanie nr 32 
Dotyczy: Pakiet 4, poz. 4. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 ogólnego GE Datex 
Ohmeda Aespire View co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 
- Uszczelka gniazda parownika 
- Filtr przeciwkurzowy 
- Filtr 2-micron gazu napędzającego 
- Filtr wejściowy zasilania gazów 
- Filtr wejściowy butli 
- Uszczelka butli (DIN) 
- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex 
Ohmeda Aespire View co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 
- Akumulator wewnętrzny  
- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu  
- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex 
Ohmeda Aespire View  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień 
zużycia: 
- Czujnik przepływu 
- Czujnik tlenu M-10 
- Dysk zaworu zwrotnego 
- Membrana zastawki wydechowej 
- Zawór pop-off 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex 
Ohmeda Aespire View co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia 
wymagana jest  wymiana następujących części: 
- Miech 
 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty 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 dla aparatu do znieczulania 
ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego) 
mając na uwadze fakt, że umowa serwisowa zawierana jest na okres 24 miesięcy dla pakietu nr 4. 
Numer fabryczny urządzenia: 1009-9212-000 
 
Pytanie nr 33 
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Dotyczy: Pakiet 4, poz. 5. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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  GE Carestation 650 
wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych odpowiednio co 2 i 4 lata: 
- zestaw serwisowy 2-letni 
- zestaw serwisowy 4-letni 
 
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 dla aparatu do 
znieczulania  GE Carestation 650 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Numer fabryczny urządzenia: 1012-9650-000 
 
Pytanie nr 34 
Dotyczy: Pakiet 4, poz. 7 
Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w szczególności m.in. wymianę 
w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Numer fabryczny urządzenia: 8604200-08 
 
Pytanie nr 35 
Dotyczy: Pakiet 8. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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  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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatorów w trakcie 
przeglądu, Zamawiający zleci usługę wymiany, po uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oferty cenowej Wykonawcy.   
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Pytanie nr 36 
Dotyczy: Pakiet 13. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 Covidien Puritan Bennett 740  
wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 
- 15.000-hour preventive maintenance kit 
- 30.000-hour preventive maintenance kit 
Odpowiednio po 15 tysiącach i 30 tysiącach godzin 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740  co 12 
miesięcy lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana 
następujących części: 
- Czujnik tlenu OOM202 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740  co 24 
miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 
- Akumulator wewnętrzny 12V 7Ah 
- Akumulator zewnętrzny 12V 17Ah (jeśli występuje) 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740  co 12 
miesięcy lub po 15.000 godzinach pracy wymagana jest wymiana następujących części: 
- Filtr wlotu powietrza pompy PEEP 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740  co 12 
miesięcy przy przeglądzie oraz co 1 miesiąc lub po 250 godzinach pracy godzinach pracy wymagana 
jest wymiana następujących części: 
- Filtr główny wentylatora  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740  co 12 
miesięcy, przy przeglądzie oraz co 3 miesiące lub po 1.000 godzinach pracy wymagana jest wymiana 
następujących części: 
- Filtr wlotu powietrza 
 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty 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 
dla respiratora Covidien Puritan Bennett 740   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 
ilości przepracowanych godzin  ww.  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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatorów w trakcie 
przeglądu, Zamawiający zleci usługę wymiany, po uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego 
ofercie cenowej Wykonawcy.   
Numer fabryczny urządzenia: 3501970336, typ 740. 
Liczba przepracowanych godzin: 73338 godz. 
 
Pytanie nr 37 
Dotyczy: Pakiet 14. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
Zgodnie z zapisami SIWZ usługa serwisowa sprzętu Zamawiającego polega na wykonywaniu 
okresowych czynności przeglądów technicznych i okresowych zaleconych przez producentów. 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  Maquet SERVO-i  co 12 miesięcy lub 
co 5.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części: 
- Filtr powietrza  
- Filtr wentylatora 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Maquet SERVO-i  co 5.000 godzin 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Zestaw serwisowy PM MAINTENANCE KIT  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Maquet SERVO-i  co 36 miesięcy 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Pakiet akumulatorów  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Maquet SERVO-i  co 72 miesiące 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Pakiet baterii 3.6V  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora  Maquet SERVO-i  jeżeli sprawność 
przekroczy limit wymagana jest wymiana następujących części: 
- Kaseta wydechowa 
 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych 
godzin, stopnia zużycia i przekroczenia limitu sprawności ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. 
informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w 
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ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Maquet SERVO-i  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 ilości przepracowanych godzin, stopnia zużycia i przekroczenia limitu 
sprawności 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatorów w trakcie 
przeglądu, Zamawiający zleci usługę wymiany, po uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oferty cenowej Wykonawcy.   
Numer fabryczny urządzenia: 6449701 
 
Pytanie nr 38 
Dotyczy: Pakiet 16. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 zapytania. 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 GE Datex Ohmeda Engstrom CS/ 
Engstrom PRO co 12 miesięcy wymagana jest  wymagana następujących elementów: 
- Filtr wentylatora 
- Filtr wentylatora ekranu 
- Membrana zastawki wydechowej 
- Filtry wlotowe gazów (tlenu i powietrza) 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Engstrom CS/ 
Engstrom PRO co 48 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów: 
- Akumulator 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE GE Datex Ohmeda Engstrom CS/ 
Engstrom PRO co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów: 
- Bateria 3V 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Engstrom CS/ 
Engstrom PRO wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 
- zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu 
- zastawka wydechowa bez czujnika przepływu 
- Czujnik przepływu 
 
 



Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Engstrom CS/ 
Engstrom PRO jeżeli urządzenie posiada kompresor co 12 miesięcy wymagana jest  wymiana 
następujących zestawów przeglądowych: 
- Zestaw przeglądowy dla kompresora JunAir EVair03  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Engstrom CS/ 
Engstrom PRO jeżeli urządzenie posiada kompresor po przepracowaniu 10.000 godzin wymagana jest  
wymiana następujących zestawów przeglądowych: 
- Zestaw przeglądowy 10,000 Hour Kit dla kompresora JunAir EVair03  
 
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 dla respiratora GE Datex Ohmeda Versamed Engstrom CS/ Engstrom PRO Zamawiający 
wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana 
prosimy o podanie numeru fabrycznego urządzenia 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatorów w trakcie 
przeglądu, Zamawiający zleci usługę wymiany, po uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oferty cenowej Wykonawcy.   
Numer fabryczny urządzenia: 1505-9003-000 
 
Pytanie nr 39 
Dotyczy: Pakiet 20. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 Babylog 8000 wymiana 
poszczególnych zestawów serwisowych jest uwarunkowana określonym czasookresem. Producent 
wymaga wymiany zestawów: 
- DRAGER BABYLOG 8000 SERVSET (1 YEAR),  
- DRAGER BABYLOG 8000 SERVSET (2 YEAR), 
- DRAGER BABYLOG 8000 SERVSET (6 YEAR) 
 po przepracowaniu odpowiednio 1 roku, 2 lat i 6 lat 
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Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Babylog 8000 co 6 miesięcy 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Filtr powietrza 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Babylog wymagana jest  
wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 
- Czujnik tlenu 
- Czujnik przepływu 
- Kabel czujnika przepływu 
- Wkładka do czujnika przepływu 
 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopniu 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 dla respiratora 
Drager Babylog 8000 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 i stopnia 
zużycia 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Numer fabryczny urządzenia: APLN0016, typ. 84C9200 
 
Pytanie nr 40 
Dotyczy: Pakiet 21. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonanie przeglądów okresowych obejmuje w 
szczególności m.in. wymianę w cenie umowy zestawów serwisowych (części objętych przeglądem) oraz 
jeżeli dotyczy akumulatorów. 
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 Hamilton Raphael co 12 miesięcy 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Filtr wlotu gazu (mikrofiltr) 
- Filtr wlotu pułapki wodnej 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton Raphael co 12 miesięcy lub 
po osiągnięciu określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części: 
- Czujnik tlenu  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton Raphael co 24 miesiące 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Akumulator 



 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton Raphael co 36 miesięcy 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Bateria podtrzymania pamięci [Tylko dla numerów powyżej 2000] 
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton Raphael wymagana jest  
wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 
- Membrana Zastawki Wydechowej  
 
Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton Raphael przy przeglądzie 
wymagana jest wymiana następujących części: 
- Filtr wentylatora 
 
Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty 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 dla respiratora Hamilton 
Raphael 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. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zalecaną przez producenta instrukcję serwisową i 
wykonywał serwis w pełnym zakresie (wszystkie funkcjonalności urządzenia i jego stanu technicznego). 
Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatorów w trakcie 
przeglądu, Zamawiający zleci usługę wymiany, po uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oferty cenowej Wykonawcy.   
Numer fabryczny urządzenia: 02/157110 
 
Pytanie nr 41 
Dotyczy: formy składania ofert 
Czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniem GIS do przejścia przez 
pracowników na pracę zdalną, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy złożenia 
oferty? 
Ustawa PZP wskazuje jedynie obowiązek prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w przypadku postępowań powyżej progów unijnych. Nigdzie natomiast nie ma wskazania 
do zaniechania tej procedury w przypadku postępowań, które tych progów nie przekraczają. 
Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz w związku ze zmianą organizacji 
pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zarówno po stronie 
wykonawców jak i Zamawiającego oraz występujące trudności dot. dostarczania przesyłek kurierskich 
prosimy o dopuszczenie elektronicznej formy złożenia oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w sposób zaproponowany. 
 
Pytanie nr 42 
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Dotyczy SIWZ, pkt II Opis przedmiotu zamówienia , pkt 5 C. Prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający określając czasy reakcji serwisowych i napraw ma na myśli dni robocze (od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy), w godzinach pracy serwisu. 
Odpowiedź: 
Czas reakcji serwisu zdalnego (pkt II.5.C.1) dotyczy każdego dnia tygodnia, natomiast czas reakcji 
serwisu w przypadku napraw i wymiany części zamiennych (pkt II.5.C 2) i 3) jest gwarantowany przez 
Wykonawcę pod warunkiem uzyskania informacji od Zamawiającego w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Pytanie nr 43 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Wzór umowy, §4, dla pakietów 39 i 40. Prosimy o wyjaśnienie 
warunków płatności (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ) czy Zamawiający będzie wymagał wystawienia 16 
równych faktur co miesiąc przez okres obowiązywania umowy dla pakietu 39 i 40? Jeśli pełna obsługa 
serwisowa (włączając naprawy i koszt wymiany części zamiennych) ma się zawierać w cenie oferty to 
faktura nie będzie wystawiana po każdej naprawie. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający potwierdza, iż będzie wymagał wystawienia 16 równych faktur co miesiąc przez 
okres obowiązywania umowy dla pakietu 39 i 40, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku obowiązywania 
umowy przez część danego miesiąca (pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania umowy), należność 
będzie naliczona proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania umowy w danym miesiącu. 
 
Pytanie nr 44 
Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Wzór umowy, §8 ust 7 i 8, dla pakietów 39 i 40. Ze względu na 
wysokie koszty części zamiennych (lampy rentgenowskie) i konieczność wliczenia ryzyka ich wymiany 
w cenę oferty prosimy o potwierdzenie, że dla pakietów 39 i 40 Zamawiający skorzysta z możliwości 
wypowiedzenia umowy tylko w przypadku gdy dane urządzenie zostanie wycofane z użycia ( z 
zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia) lub gdy nastąpią przesłanki opisane w ust 8 dotyczące art. 
145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 
zm.). 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, że tylko w w/w okolicznościach skorzysta z prawa do zakończenia współpracy 
na podstawie umowy. Zamawiający jednak nie potwierdza, że gdy urządzenie zostanie wycofane z 
użycia to zastosowanie znajdzie okres wypowiedzenia 30 dni, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o 
tym Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 45 
Dot. załącznika nr 3 do SIWZ, Wzór umowy. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości 
niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową 
następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna 
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest 
ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich 
utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” 
Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl 
zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz 
usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź:  



Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Zamawiający dokonuje jednak modyfikacji projektu umowy w innym zakresie poprzez dodanie w § 7 ust. 
11 o następującej treści: 
 „Strony zgodnie postanawiają, ze wszelkie zawarte w umowie postanowienia dotyczące kar umownych 
maja charakter autonomiczny w tym znaczeniu, ze będą stanowić podstawę, dochodzenia zapłaty kar 
umownych również po rozwiązaniu umowy z jakiejkolwiek przyczyny lub po odstąpieniu od umowy. 
Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% łącznej wartości umowy.” 
 
Pytanie nr 46 
Dot. załącznika nr 3 do SIWZ, Wzór umowy. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 47 
Dot. załącznika nr 3 do SIWZ, Wzór umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej 
wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej 
zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i 
uwzględnienie go w treści oferty. 
Odpowiedź:  
W odpowiedzi na pytanie 19 Zamawiający wyraził zgodę na dodanie postanowienia do umowy: 
„Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% łącznej wartości umowy.” 
 
Pytanie nr 48 
Dot. załącznika nr 3 do SIWZ, Wzór umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do 
umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej: 
a. W przypadku wymiany części zamiennych  
(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona 
część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a 
także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem. 
(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i 
Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem 
przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w 
terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w 
pkt. (3). 
(3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia 
oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.  
b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle 
własnego wyboru, do  
(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części  
(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub  
(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej 
trzykrotności wartości brutto umowy.   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 49 
Dot. załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Wzór umowy, § 7 Świadczenie usług i związane z tym kary umowne 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary 
umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem 
przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, 
ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą 
niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania 
łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis. Z uwagi na 
wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację 
związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w 
zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 7 wzoru umowy 
Odpowiedź:  
W odpowiedzi na pytanie nr 18 Zamawiający dodał do umowy zapisy odnośnie siły wyższej: 
Zamawiający dodaje paragraf 13 o następującej treści: 

§ 13 
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające 

z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły 

przewidzieć i które uniemożliwią proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w 

szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej 

itp. 

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o 

takich okolicznościach i ich przyczynie oraz przedstawi dokumenty na potwierdzenie trudności 

w realizacji umowy z w/w powodu. Wówczas Strony, o ile Zamawiający uzna przyczyny 

wskazywane przez Wykonawcę o braku możliwości realizacji umowy w części lub całości za 

udowodnione, niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. 

Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających 

z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków 

alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej. Strony w 

powyższych okolicznościach mogą w szczególności zmienić termin wykonania umowy lub jej 

części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania 

umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy 

prawa. 

4. Stan Siły Wyższej nie powoduje automatycznego przedłużenia obowiązywania niniejszej 

umowy. 

5. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej, gdy 
Zamawiający uzna okoliczności podnoszone przez Wykonawcę za udowodnione nie nalicza się 
Wykonawcy kar umownych z tytułu opóźnień w realizacji usługi, jeśli wyłączną ich przyczyną jest 
siła wyższa.  

Dotychczasowy § 13 otrzymuje oznaczenie jako § 14. 



 
Pytanie nr 50 
Dot. załącznika nr 3 do SIWZ, tj. Wzór umowy, § 2 Terminy. Czy z uwagi na niemożliwą do 
przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z 
powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów 
medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać 
usługę serwisową? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 2 wzoru umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w paragrafie 2. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie 
informuje, że w odpowiedzi na pyt 22 i 49 dodał do umowy postanowienia odnośnie siły wyższej. 
 
Pytanie nr 51 
Proszę o informację, czy w postępowaniu nr AZP.350.4.2020 na świadczenie usług serwisowania 
sprzętu medycznego jest możliwość składania ofert częściowych? 
W treści SIWZ nie jest to dopuszczone, natomiast w ogłoszeniu jest informacja, że zamówienie jest 
podzielone na części. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych to znaczy, oferty można składać na całość 
każdego z 43 pakietów (dowolnie wybranych przez Wykonawcę) z określonym przedmiotem 
zamówienia, wyszczególnionym przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest składanie ofert na 
pojedyncze pozycje w ramach pakietu. 
 
Pytanie nr 52 
Dotyczy pkt II – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 C – pakiet nr 39,40 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w odniesieniu do części: 39, 40 
osoby realizujące usługi posiadają certyfikat wystawiony przez producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta serwisowego sprzętu. Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania aparatury będącego 
przedmiotem zamówienia, potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez inne podmioty nie 
będące producentem sprzętu. 
Uzasadnienie: 
Postawiony w SIWZ warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci obowiązku 
posiadania przez Wykonawcę certyfikatów wydanych przez producenta urządzeń uniemożliwia udział w 
przedmiotowym postępowaniu jakiejkolwiek firmie konkurencyjnej wobec producenta! Producent nie ma 
ani obowiązku ani interesu biznesowego w porozumieniu się z innymi wykonawcami co do udzielenia 
autoryzacji i przeprowadzania certyfikowanych szkoleń w zakresie świadczonych usług serwisowych dla 
inżynierów konkurencyjnych firm. Tym samym zapisy SIWZ stawiają w uprzywilejowanej pozycji 
producenta sprzętu co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 PZP, który mówi, że Zamawiający przygotowuje 
i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i 
przejrzystości. 
Jeżeli Zamawiający chce mieć pewność, że usługa będzie realizowana przez doświadczonego 
Wykonawcę proponujemy wprowadzenie dodatkowych wymagań  w postaci wykazu co najmniej 1 
usługi wykonanej należycie odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, z załączeniem dowodów. 
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Nasza firma spełnia najwyższe standardy serwisu pogwarancyjnego aparatury do diagnostyki 
obrazowej. Najlepiej ów fakt potwierdza zadowalająca współpraca z ponad 400 szpitalami w kraju, co 
znajduje odzwierciedlenie w licznych referencjach. 
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zaproponowanej, z pewnością taka zmiana wpłynie 
na konkurencyjność postępowania, pozwalając Zamawiającemu reprezentującemu sektor publiczny na 
kierowanie się w procedurze zakupowej zasadą optymalizacji kosztów i  racjonalizacji wydatków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje Dział II Opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 C w następujący sposób: 
   C. W zakresie pakietu nr 39 i 40 - przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt. A i     
                     B, jeśli dotyczą, oraz do  wykonania: 

1) zdalnej naprawy poprzez diagnozowanie uszkodzeń przez sieć komputerową 
(czas reakcji serwisu zdalnego do 24 godzin), 

2) naprawy sprzętu (czas reakcji u Zamawiającego - do 24 godzin, czas naprawy 
bez konieczności wymiany części zamiennych - do 3 dni), 

3) wymianę części zamiennych w przypadku awarii m.in. artykuły specjalne, 
próżniowe, lampa RTG (czas naprawy z koniecznością wymiany części 
zamiennych - do 5 dni),  

4) modernizacji sprzętu 
 
oraz Dział II pkt. 8 w następujący sposób: 

„Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje 

i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju przeglądów. Zamawiający przed rozpoczęciem 

realizacji umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień i kwalifikacji osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia, a Wykonawca niezwłocznie przedstawia zamawiającemu odpowiednie 

dokumenty dotyczące takich osób. Zamawiający, w przypadku weryfikacji posiadania przez wykonawcę 

kwalifikacji i uprawnień do wykonywania przeglądu, nie będzie wymagał przedstawienia certyfikatów 

wystawionych przez Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w zakresie 

wykonywania przeglądów określonych w pakiecie nr 1-43. „ 

 

Pytanie nr 53 
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie modeli oraz brakujących dat produkcji 
respiratorów w pakiecie nr 17. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny przeglądu, gdyż 
zgodnie z zaleceniami Producenta zaleca się wymianę zestawów przeglądowych w zależności od 
modelu respiratora oraz po ilu latach wykonywany jest przegląd.  
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzował informację odnośnie dat produkcji w Załączniku nr 1 do niniejszych 
wyjaśnień. W formularzu asortymentowo-cenowym zostały określone modele serwisowanego sprzętu. 
 
Pytanie nr 54 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego na czas przeglądu 
wykonywanego w siedzibie Wykonawcy? Pytanie dot. Pakietu nr 17.  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza w zakresie pakietu nr 17 wykonanie przeglądu w siedzibie Wykonawcy, 
bez zapewnienia sprzętu zastępczego na czas serwisu. 
 



Pytanie nr 55 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania co roku (2020 i 2021) przeglądów respiratorów z 
pakietu nr 17, gdyż zgodnie z zaleceniami Producenta przeglądy respiratorów marki Weinmann 
wykonuje się co 2 lata? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje w powyższym zakresie formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. 
 
Pytanie nr 56 
Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy respiratorów przypadające w czerwcu zostały wykonane 
podczas jednej wizyty serwisanta i analogicznie przeglądy przypadające na sierpień zostały wykonane 
podczas jednej wizyty serwisanta? Pytanie do pakietu nr 17.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów respiratorów przepadających w czerwcu podczas 
jednej wizyty serwisanta i analogicznie w sierpniu, pod warunkiem wykonania przeglądów do terminów 
wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z 
Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 57 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie obowiązkiem posiadania autoryzacji serwisowej przez 
Wykonawcę dla pakietu nr 17. Prośbę swoją motywujemy faktem, iż jest to sprzęt bezpośrednio ratujący 
życie, a posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia takich wymagań. 
 
Pytanie nr 58 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za nieterminowe wykonanie przeglądu z 5% 
za każde rozpoczęte 24  godziny opóźnienia na wartość  0,5% za każde rozpoczęte 24 godziny 
opóźnienia 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy. 
 
PONADTO: 

Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany akumulatorów w trakcie 
przeglądu, Zamawiający zleci usługę wymiany, po uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego 
ofercie cenowej Wykonawcy – jeśli dotyczy.  
 
Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć takie 
oświadczenie już wraz z ofertą. 

 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert: 
Termin składania ofert wyznacza się na dzień 13.05.2020r. do godziny 10:00. 
Termin otwarcia  ofert wyznacza się na dzień 13.05.2020r. o godzinie 10:30. 
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Załączniki: 

1. Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji – Zał. nr 2 do SIWZ 
2. Wzór umowy po modyfikacji – Zał. nr 3 do SIWZ 
3. Formularz ofertowy po modyfikacji – Zał. nr 1 do SIWZ 

                                                                                          
 

Kierownik Zamawiającego 


