
 

 

 Strona 1 z 4 

 

SPZOZ.AZ.2020.303                                                                                                                              Kędzierzyn-Koźle  12.08.2020r. 
 

 
 
  

Uczestnicy postępowania 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne oraz pozostałe czynności 
serwisowe mające na celu utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej sprzętu i aparatury medycznej na terenie wszystkich obiektów 
SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle – 13 zadań- AZ-P.2020.16, wyjaśnienie treści SIWZ nr 1. 
 
 
Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
 
 
Pytanie 1 zadanie 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie do osobnego pakietu poz. 5 z pakietu nr 9? Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie 
konkurencyjnych ofert dla większej ilości Wykonawców. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 2 zadanie 1 
Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 93 (respirator Drager), pozycji 132, 133, 134 (kardiomonitor Drager) do osobnego 
zadania. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na udział  w przetargu i złożenie konkurencyjnej oferty.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 3 zadanie 10 
Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 1, 2, 3 (aparat do znieczulania ogólnego ) do osobnego zadania razem z 
urządzeniami z zadania 1. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na udział w przetargu i złożenie konkurencyjnej oferty 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 4 SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 2 pracownikami których skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług potwierdzonych aktualnymi certyfikatami producenta , i każda z nich posiada 
przynajmniej roczne doświadczenie w serwisowaniu co najmniej jednego z urządzeń będących przedmiotem postępowania?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt 4.2 ppkt. a) SIWZ „Podejmowane przez Wykonawcę 
czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 
dopuszczających go do użytkowania”. 
 
 
 



 

 Strona 2 z 4 

 

Pytanie 5 zadanie 12 
 Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania 12 poz. 5,6 co 
pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty 
cenowej. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 6 zadanie 6 poz. 58 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu aparatu RTG marki Ziehm i tym samym dopuszczenie składania ofert 
częściowych bądź o możliwość składania ofert częściowych na wybrane aparaty w danym zadaniu. 
Wskazujemy, iż przedmiot zamówienia nie jest niepodzielny, obejmuje kilka urządzeń różnych producentów o różnej specyfice 
działania, a tym samym nie ma powodu dla którego przeglądy techniczne oraz naprawy ww. urządzeń musiały być wykonywane 
przez jeden podmiot. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia działają niezależnie, a zatem ich serwis może być wykonywany 
przez kilka niezależnych podmiotów. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp: 
„1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  
Wyodrębnienie elementów przedmiotu zamówienia do osobnej części/pakietów zwiększy konkurencyjność umożliwiając złożenie 
oferty małym i średnim przedsiębiorstwom, a tym samym obniży koszty dla Zamawiającego. 
W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe 
wykonanie zamówienia, umożliwi składanie ofert częściowych i wydzieli aparat RTG. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 5 Umowa 
Prosimy o doprecyzowanie czy umowa dotyczy wyłącznie przeglądów aparatury i ewentualnej naprawy w przypadku 
zdiagnozowania uszkodzenia aparatu podczas przeglądu, czy również napraw doraźnych zgłaszanych mailowa bądź faksem, do 
których (diagnostyki i naprawy) Wykonawca przystępuje po akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej? 
Odpowiedź:  Niniejsze postępowanie nie obejmuje napraw doraźnych. 
 
Pytanie 6 SIWZ 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w zadaniu.  
Jeśli tak prosimy o informację w jaki sposób (w tym przypadku) prawidłowo wypełnić formularz oferty. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
Pytanie 7 zadanie 6 
Wnioskujemy o wydzielenie z zadania 6 pozycji 25, 26, 28, 29, 30 (diatermii ERBE) tworząc dla nich oddzielne zadanie.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 8 
Dot. zadanie z wydzielonymi diatermii ERBE /jeśli dotyczy/  
Diatermie chirurgiczne to urządzenia dawkujące prąd do ciała pacjenta, a nieprawidłowo wykonane czynności serwisowe mogą stać 
się przyczyną incydentu medycznego. Jednocześnie zgodnie z wymogami producenta diatermii firmy ERBE Elektromedizin GmbH 
Niemcy (np. w instrukcji użytkowania urządzenia) czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub 
osobę upoważniona przez niego.  
Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że dla części zawierającej aparaturę wyprodukowaną przez firmę ERBE 
Elektromedizin GmbH Niemcy, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą pisemne 
poświadczenie odbytych szkoleń serwisowych u producenta  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt 4.2 ppkt. a) SIWZ „Podejmowane przez Wykonawcę 
czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 
dopuszczających go do użytkowania”. 
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Pytanie 9 
Dot. zadanie z wydzielonymi diatermii ERBE /jeśli dotyczy/  
Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała 
pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy 
dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych.  
Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt 4.2 ppkt. a) SIWZ „Podejmowane przez Wykonawcę 
czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 
dopuszczających go do użytkowania”. 

 
Pytanie 10 SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był umieszczony na wykazie podmiotów wykonujących czynności serwisowe, zgodnym 
z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (art. 90 ust.4)?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt 4.2 ppkt. e) SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu 
zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób zgodny ze wskazówkami 
producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie ustalonym w porozumieniu 
z Działem Technicznym Zamawiającego”. 

 
Pytanie 11 SIWZ 
Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz pacjentów, zgodności 
zapisów z instrukcją obsługi urządzenia oraz wymogami ustawy o wyrobach medycznych będzie wymagał do przeglądów i napraw 
użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych. 
Odpowiedź: Zamawiający w treści SIWZ – Rozdział III pkt 4.2 ppkt. k) wskazał, że: „Wykonawca zobowiązuje się do 
wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W 
sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, Wykonawca może, 
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać 
używane (rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne.” 
 
Pytanie 12 SIWZ 
Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i 
pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga, aby w 
ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu 
podanego w instrukcji obsługi? 
Odpowiedź: Zamawiający w treści SIWZ – Rozdział III pkt 4.1 ppkt. c) wskazał, że w skład przeglądów i konserwacji wchodzą w 
szczególności czynności: „Wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, 
zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach, wykonania niezbędnych 
regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. Koszty robocizny i materiałów pokrywa 
Wykonawca.” 
 
Pytanie 13 SIWZ 
Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta, spełnienia procedur 
producenta, dostępu do oryginalnych części, aktualnego oprogramowania,  wiedzy i dokumentacji technicznej będzie wymagał od 
wykonawcy posiadania autoryzacji producenta? 
Odpowiedź: Zamawiający w treści SIWZ – Rozdział III pkt 4.2 ppkt. a) wskazał, że: „Podejmowane przez Wykonawcę czynności 
serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 
dopuszczających go do użytkowania”. 
 
Pytanie 14 zadanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 SOR pozycji nr: 86,101,138,139,140,141,142 do osobnego pakietu? 
Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
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Pytanie 15 zadanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 OIOM pozycji nr: 191,192,193,194,195,197,198,199,200,208 do 
osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 16 zadanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 POŁOŻNICZO GINEKOLOGICZNY pozycji nr: 
257,258,259,260,261,262,263 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla 
szpitala. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 17 zadanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 PATOLOGIA NOWORODKA pozycji nr: 411,412 do osobnego 
pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
Pytanie 18 zadanie 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 ODDZIAŁ DZIECIĘCY pozycji nr: 21,22 do osobnego pakietu? 
Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie  korzystniejszej oferty dla szpitala. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w Rozdziale IX SIWZ opisał zasady składania ofert wspólnych przez 
Wykonawców w postaci np. konsorcjum. Zamawiający jednocześnie informuje o możliwości zastosowania art. 36a ust 1 Pzp 
zgodnie, z którym: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”. 
 
 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i staje się wiążąca dla Wykonawców.            
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                  
 
 
 

……………......................................................... 
Pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego 

powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności. 
 


