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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 25.05.2020 r. 
M-2373-04/2020 
 
 
 

Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie wykonywania 
okresowych przeglądów technicznych,  konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury 
medycznej stanowiących wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, w poniższych 
lokalizacjach:  
1. Koszalin, ul. Szpitalna 2, 
2. Słupsk, ul. Lelewela 58 oraz Al. 3-go Maja 96,   
3. Połczyn Zdrój, ul. Plac Wolności 10.  
  
 
 
Zamawiający informuje, iż w związku ze złożonymi pytaniami oraz udzielonymi 
odpowiedziami zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia: 03.06.2020 r.  
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania :  
 
PYTANIE NR 1 
Czy zamawiający wyodrębni z zadania 9 punkt 9 Aparat do artroskopii z torem wizyjnym 
STRYKER SV-2 jako osobne zadanie. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 9A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 9A. 
 
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. 
 
Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronach UZP: 
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-
epidemicznego 
 
ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający umożliwia. Oferty można złożyć poprzez email: 
zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl, jednocześnie z zachowaniem możliwości 
tradycyjnej poprzez operatorów pocztowych. 
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PYTANIE NR 3 
Punkt 2.k Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zużytych przy 
wykonaniu usługi w celu weryfikacji narzutu na części. Narzut na materiały i części zamienne 
nie może przekroczyć 10%, gdyż jest to tajemnica handlowa? 
ODPOWIEDŹ: Tak, rezygnacja z zapisu. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 3. 
 
PYTANIE NR 4 
Dotyczy Zadania nr 23 poz. 1 oraz 7 
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów wymienionych w wykazie 
urządzeń medycznych, wydzieli do oddzielnego zadania Aparat EEG DigiTrack oraz Aparat 
EMG/NCV/EP Cadwell Sierra SUMMIT? 
 
Informujemy, iż aparaty te są wyrobami medycznymi klasy lla i podlegają zapisom ustawy  
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.   
Zgodnie z art. 90 mówiącym o "Używaniu i utrzymywaniu wyrobów" Producenci w/w aparatów 
podają w instrukcji obsługi, że: należy poddawać je okresowej kontroli stanu technicznego 
oraz kalibracji.  
Czynności te mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta.  
Nie przeprowadzenie okresowej kontroli grozi pogorszeniem jakości rejestrowanego sygnału 
oraz może spowodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta" 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, przeglądy powinny być zatem wykonywane 
regularnie przez przeszkolony personel.  
Każdy Klient otrzymuje informacje o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w karcie 
gwarancyjnej, mówiącej m.in. że „Wszystkie czynności serwisowe oraz przeglądy okresowe 
mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.”  
 
Producenci aparatów EEG DigiTrack, oraz EMG/NCV/EP Cadwell Sierra SUMMIT, wskazali 
jako jedyny autoryzowany serwis, firmę ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o.  
 
Nie wyrażają tym samym zgody na wykonywanie przeglądów stanu technicznego swoich 
aparatów przez firmy nie posiadające autoryzacji producenta. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 23A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 23A. 
 
PYTANIE NR 5 
Do zadania 6 poz. 2 i 4. Zgodnie z instrukcją serwisową aparaty do znieczulania wymagają 
przeglądu 2 razy w roku czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał przeglądów 
zgodnie z zaleceniami producenta? 
ODPOWIEDŹ: Tak, zmodyfikowano pozycję nr 2,4 w zadaniu nr 6. 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy zadania nr 6 
W pakiecie nr 6 poz.2,3 znajdują się aparaty firmy Drager. Czy Zamawiający w celu 
umożliwienia złożenia oferty autoryzowanemu serwisowi wydzieli te pozycje do osobnego 
pakietu? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 6A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 6A. 
 
PYTANIE NR 7 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 2 urządzeń produkcji Agfa (tj aparat RTG 
DR400 typ 5520/200 oraz ciemni MAMMORAY Classic EOS) do osobnego zadania. 
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ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 2A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 2A. 
 
PYTANIE NR 8 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 ppkt h. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu 
dotyczącego przekazania urządzenia zastępczego, w przypadku gdy naprawa lub usługi 
serwisowe przekroczy 10 dni roboczych. Ze względu na specyfikę montażu urządzeń Agfa, 
dostarczenie urządzenia zastępczego nie jest możliwe. 
ODPOWIEDŹ: Zapis nie dotyczy urządzeń, które są na stałe zamontowane. Zamawiający 
doprecyzuje punkt o zapis „nie dotyczy urządzeń zamontowanych na stałe”. 
 
PYTANIE NR 9 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 ppkt j. Zmawiający wymaga 6-miesięcznej gwarancji na 
usługę oraz części zamienne. Prosimy o skrócenie okresu gwarancji na ww zakres do 3 
miesięcy. Jest okres gwarancji udzielany przez producenta urządzeń Agfa.  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 10 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 ppkt k. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z  tego zapisu, 
ponieważ Agfa NV jako autoryzowany serwis urządzeń firmy Agfa, używa tylko oryginalnych 
części zamiennych od producenta, a zatem  nie posiada faktur potwierdzających zakup części. 
ODPOWIEDŹ: Tak, rezygnacja z zapisu. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 3. 
 
PYTANIE NR 11 
Wzór umowy: par 2  pkt 7. Czy Zamawiający  uzna wymóg za spełniony, jeśli raport serwisowy 
zostanie przesłany w formacie pdf na wskazany adres e-mail? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza raport elektroniczny z zachowaniem parametrów 
wskazanych w §2 pkt.8. 
 
PYTANIE NR 12 
Prosimy o potwierdzenie, iż umowa będąca przedmiotem postępowania, swoim zakresem 
obejmuje  tylko przeglądy okresowe a wszelkie naprawy będą dokonywane na podstawie 
odrębnych zleceń, po zaakceptowaniu oferty Wykonawcy ,powstałej w przypadku, gdy 
podczas przeglądu została stwierdzona konieczność naprawy.  
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 13 
W nawiązaniu do zał 3 do SIWZ pkt 2 ppkt f prosimy o informację czy oferta ma obejmować 
wyłącznie wykonywanie przeglądów okresowych, a wszelkie naprawy będą realizowane na 
podstawie odrębnych zleceń Szpitala czy jednak oferta ma obejmować pełen kontrakt 
serwisowych czyli zarówno przeglądy oraz wszystkie nieplanowane naprawy i części 
zamienne do tych napraw. 
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 14 
DOTYCZY PAKIETU NR 4 i 7  
Pytanie nr 1 
Dotyczy Załącznika nr 3.1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Czy Zamawiający może wyłączyć z : 
zadania nr 4  Aparat USG  FLEX FOCUS  200 (Koszalin). 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 7A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 7A. 
 
PYTANIE NR 15 
Dotyczy Załącznika nr 3.1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
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Czy Zamawiający może wyłączyć z : 
zadania nr 7 Aparat USG Flex Focus 400 (Słupsk)  
Uzasadnienie : Utworzenie odrębnego zadania  dla dwóch w/w urządzeń  wyprodukowanych 
przez BK Medical pozwoliłoby na  prawidłowe i profesjonalne zrealizowanie zakresu 
zamówienia.  Firma Varimed jest  jedynym autoryzowanym serwisem firmy BK Medical w 
Polsce co pozwala nam mieć dostęp do aktualnych instrukcji, szkoleń producenta,  co 
gwarantuje  wyspecjalizowany personel do wykonywania przeglądów technicznych, 
konserwacji oraz napraw  sprzętu , który jest przedmiotem zamówienia .  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 7A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 7A. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy umowy  
paragraf 6  
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ustępu o następującej treści:? 
W  przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze 
Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu spłaty 
zaległej należności. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy umowy  
paragraf 8 ust. 7  
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie rozszerzenia dla ust. 7 w w/w paragrafie                              
o następującej treści: 
„W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady wynikające z nienależytego 
wykonania naprawy w terminie 5 dni roboczych, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia 
w ślad za pozytywnie rozpatrzoną reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 
dni od zgłoszenia wady". 
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy umowy  
paragraf 9 ust. 3  
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia ust.3 : 
"Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad z tytułu gwarancji w okresie gwarancyjnym 
ponosi Wykonawca 
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 19 
Dot. zadanie nr 9 Wnioskujemy o wyłączenie z zadania nr 9 diatermii elektrochirurgicznych 
wyprodukowanych przez firmę Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy tj. pozycji: 3, 4, 5, 6, 8, 14, 
tworząc dla nich oddzielny pakiet. Wnioskowana zmiana umożliwi przedstawienie oferty przez 
serwis autoryzowany.  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 9B. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 9B. 
 
PYTANIE NR 20 
Dot. Zadania stworzonego z wyłączonych diatermii Erbe Czy Zamawiający ujednolici termin 
wykonania wszystkich przeglądów do jednego lub dwóch terminów dla diatermii 
wyprodukowanych przez firmę Erbe Elektromedizin GmbH Niemcy (tj. pozycji: 3, 4, 5, 6, 8, 14 
z zadania 9). Jeśli tak, prosimy o podanie nowych, stosownych dat najbliższego przeglądu. 
Wnioskowana zmiana znacząco wpłynie na wartość oferty teraz i w przyszłości. (redukcja 
kosztów dojazdu serwisu). 
ODPOWIEDŹ: Według zadania 9B w załączniku 3.1. 
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PYTANIE NR 21 
Dot. Zadania stworzonego z wyłączonych diatermii Erbe z uwagi na inwazyjność wyrobów 
jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta             i związane z 
tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie zadania 
zawierającego diatermie elektrochirurgiczne wyprodukowane przez firmę Erbe Elektromedizin 
GmbH Niemcy wymogiem dla Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta (analogicznie 
jak dla zadania 6, 8, 12). Jednocześnie przypominamy, że wykonywanie przez Wykonawców 
nieposiadjących upoważnienia producenta, czynności serwisowych dla aparatów będących na 
gwarancji skutkuje ograniczenie odpowiedzialności producenta za produkt z tytułu roszczeń 
gwarancyjnych. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający objął zapisem również zadanie 9B.  
 
PYTANIE NR 22 
Dot. SIWZ/Umowa Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego 
zapisu: „ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu 
starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na zakończenie określonego 
przez producenta okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co 
zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek 
odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych 
określonych w SIWZ.” Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części 
zamiennych naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to 
zawinione przez Wykonawcę.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dodatkowy zapis §5 ust.17 w umowie: 
„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 
10 lat z powodu zaprzestania produkcji części zamiennych, z uwagi na zakończenie 
określonego przez producenta okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych dla 
aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to 
jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach 
umownych określonych w SIWZ.” 
 
PYTANIE NR 23 
Dot. SIWZ / zał.3 pkt. A.2.k Wnioskujemy o odstąpienie od możliwości żądania przez 
Zamawiającego dokumentów potwierdzających koszty zakupu części zamiennych do realizacji 
usługi. Koszty zakupu części zamiennych stanowią element tajemnicy handlowej Wykonawcy 
(Umowa pomiędzy Wykonawcą, a dostawcą części zamiennych)  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usunął zapis. 
 
PYTANIE NR 24 
Dot. SIWZ / zał.3 pkt. A.2.k Wnioskujemy o odstąpienie od wyznaczania Wykonawcy 
maksymalnego narzutu na materiały i części zamienne.  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający usunął zapis.  
 
PYTANIE NR 25 
Dot. SIWZ / zał.3 pkt. A.2.f Wnioskujemy o wydłużenie czasu na podjęcie naprawy 
uszkodzonego sprzętu z 24 godzin na 72 godziny po uzyskaniu informacji  o uszkodzeniu. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża czas na podjęcie naprawy uszkodzonego sprzętu z 24 
godzin na 48 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu. Zapis zmieniony w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
 
PYTANIE NR 26 
Zadanie nr 1 -  prosimy o wydzielenie pozycji 20 i przeniesienie do Zadania nr 19 ze względu 
na lokalizację, wszystkie urządzenia znajdują się w Słupsku 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający przeniósł pozycję 20 do zadania nr 19. 
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PYTANIE NR 27 
Zadanie nr 2 -  prosimy o wydzielenie  pozycji 2, 4 i 11  do osobnego Zadania 
ODPOWIEDŹ: Pozycja 2,4 zgodnie z SIWZ. Pozycja 11 zadanie wydzielone do zadania 2A. 
 
PYTANIE NR 28 
Zadanie nr 3 -  prosimy o wydzielenie ze względu na specyfikę obsługi serwisowej pozycji 13, 
14, 34, 35, 37, 42 do osobnego Zadania 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 29 
Zadanie nr 3 - prosimy o podanie typu i modelu urządzenia wpisanego w pozycji 28 tj. 
podgrzewacz do płynów infuzyjnych 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzupełnił typ i model w załączniku 3.1 do SIWZ. 
 
PYTANIE NR 30 
Zadanie nr 5 - prosimy o wydzielenie pozycji 9 do osobnego Zadania. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 5A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 5A. 
 
PYTANIE NR 31 
Zadanie nr 9 - prosimy o wydzielenie pozycji od 1 do 6  do osobnego Zadania. 
ODPOWIEDŹ: Pozycja 1,2 zgodnie z SIWZ. Pozycje 3-6 Zamawiający wyodrębnił do zadania 
9B. 
 
PYTANIE NR 32 
Zadanie nr 9 -  prosimy o wydzielenie pozycji 13, 14, 16, 17 do osobnego Zadania, lokalizacja 
tych urządzeń to Słupsk pozwoli to  nam złożyć ofertę konkurencyjną cenowo bez 
uwzględniania kosztów dojazdu. 
ODPOWIEDŹ: Pozycja 14 w zadaniu 9B. Pozostałe zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 33 
Zadanie nr 10  - prosimy o wydzielenie pozycji 14 do osobnego Zadania. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 34 
Zadanie nr 19 -  prosimy o wydzielenie pozycji 11 do osobnego Zadania. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 35 
zadania nr 21, SIWZ, Załącznik nr 3 do SIWZ część B, pkt. 12, Umowa §5, pkt. 8: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na to, aby przegląd oraz naprawa przedmiotu zamówienia były 
wykonane z użyciem części nowych, które posiadają cechy i właściwości nie gorsze niż części 
oryginalne. 
W przypadku zadania nr 21 – endoskopy oraz sprzęt endoskopowy firmy Olympus – do części 
oryginalnych dostęp ma tylko firma Olympus. 
Zgoda pozwoli na uczestnictwo w postępowaniu większej ilości firm specjalizujących się w 
obsłudze wyłącznie sprzętu endoskopowego, co zwiększy konkurencyjność i transparentność 
przetargu. 
ODPOWIEDŹ: Tak, wystarczające jest zapewnienie nowych części. 
 
PYTANIE NR 36 
Dotyczy Załącznika nr 3.1 do SIWZ, zadanie nr 2   
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do odrębnego pakietu Aparatu RTG z ramieniem                    
C Ziehm Solo. Podział pakietu na niezależne zadania pozwoli na przystąpienie innym 
Wykonawcom do procedury przetargowej, Zamawiającemu na osiągnięcie bezpieczniejszych     
i korzystniejszych warunków zakupu. 
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ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 2B. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 2B. 
 
 
PYTANIE NR 37 
Dotyczy OPZ lit. A pkt 1.1, 1.2 
Skoro pod pojęciem „przegląd techniczny” oraz „konserwacja” rozumie się wykonywanie 
czynności, których zakres określają zalecenia producenta, instrukcja obsługi oraz instrukcja 
serwisowa danego urządzenia to czy Zamawiający zgodnie z powyższym będzie wymagał  
odpowiednich kwalifikacji technicznych od inżynierów serwisu w zakresie aparatury będącej 
przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych szkoleń 
organizowanych przez producenta?  
Jednocześnie wskazujemy na zapewnienie 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.  
Wyjaśniamy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy  
o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na 
wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń 
organizowanych przez producenta. 
ODPOWIEDŹ: Nie będzie wymagał. 
 
PYTANIE NR 38 
Dotyczy OPZ lit. A pkt 1.1  
Nawiązując do poprzedniego pytania, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego  
w przypadku zadania 6,8,12 wymagane jest wykonanie przeglądu przez Wykonawcę 
posiadającego autoryzację producenta, a w innych przypadkach nie ?? 
Prosimy aby w/w wymóg obowiązywał również dla pozostałych pakietów z aparaturą 
radiologiczną. Według Wykonawcy jest to jawne, nierówne traktowanie stron. Wszystkie 
Aparaty RTG emitują promieniowanie jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i 
operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie operator w trakcie zabiegu 
jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego. 
Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach 
Medycznych wskazane jest aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez 
producenta danego aparatu. 
ODPOWIEDŹ: Jest to sprzęt wykorzystywany przy zabiegach operacyjnych, pacjentach 
wentylowanych oraz w ramach specjalnych programów. 
 
PYTANIE NR 39 
Dotyczy OPZ lit. A pkt 2 lit h) 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na 
czas naprawy trwającej dłużej niż 10 dni. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest 
wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości 
dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim 
uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. 
Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym 
uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie 
zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet 
do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. 
W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie 
od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce 
specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C. 
ODPOWIEDŹ: Urządzenie zastępcze tylko w stosunku do sprzętu, który można wymienić. 
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PYTANIE NR 40 
Dotyczy OPZ lit. A pkt 2 lit k) 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu o możliwości żądania przedstawienia 
dokumentów potwierdzających koszty zakupu części, gdyż jest to tajemnica handlowa 
Wykonawcy.   
ODPOWIEDŹ: Zapis wykreślony. 
 
PYTANIE NR 41 
Dotyczy OPZ lit. B pkt 10 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby osoby dedykowane do realizacji przedmiotu umowy 
posiadały legalne certyfikaty szkoleń od producenta aparatu? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
PYTANIE NR 42 
Dotyczy OPZ lit. B pkt 13 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 9 
Czy zgodnie z wymogami producenta Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca 
dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta lub dystrybutora oraz posiadał legalne 
programy serwisowe, hasła i upgrade oprogramowania? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
PYTANIE NR 43 
Dotyczy OPZ lit. A pkt 2 lit f)  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu podjęcia naprawy uszkodzonego sprzętu do 48 
godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu w dni robocze. 
ODPOWIEDŹ: Tak, 48 godzin. 
 
PYTANIE NR 44 
W jaki sposób będzie rozliczana wykonana diagnostyka aparatu jeżeli Zamawiający nie 
zaakceptuje kosztów naprawy? 
ODPOWIEDŹ: Według roboczogodziny, którą należy wskazać w formularzu ofertowym – 
stanowiącym załącznik nr 2. 
 
PYTANIE NR 45 
Dotyczy OPZ lit. B pkt 17 
Skoro zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny  
z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa, to czy 
Zamawiający będzie wymagał wykonania upgradu zgodnie z zaleceniami producenta? 
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 46 
Dotyczy treści umowy w § 2 pkt 4 
Jeżeli zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń 
powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz 
obowiązującymi przepisami i normami, to czy Zamawiający wymaga dysponowania osobami 
przeszkolonymi przez producenta aparatu? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
PYTANIE NR 47 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 2 
Skoro Wykonawca, podpisując umowę, 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.2020.186), to czy Zamawiający zgodnie z powyższym będzie wymagał  
odpowiednich kwalifikacji technicznych od inżynierów serwisu w zakresie aparatury będącej 
przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych szkoleń 
organizowanych przez producenta?  
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Jednocześnie wskazujemy na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług 
medycznych zgodnie z przywołaną powyżej ustawą.   
Wyjaśniamy, iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy  
o zmodyfikowanie warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na wykonawców 
obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez 
producenta. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający będzie wymagał kwalifikacji technicznych potwierdzonych 
stosownym świadectwem lub certyfikatem. 
 
PYTANIE NR 48 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 3 
Zgodnie z treścią w/w punktu o obowiązku Wykonawcy do wykonywania zleconych mu usług 
według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 
producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu 
orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług, 
Zamawiający wymaga dysponowania osobami przeszkolonymi przez producenta oraz 
posiadania kodowanego klucza serwisowego wymaganego do wykonania przeglądu? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
PYTANIE NR 49 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 6 
Jeżeli Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych 
będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia 
do ich wykonywania i przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas 
wykonywania przeglądu technicznego aparatu, czy Zamawiający będzie wymagał  
dysponowania osobami przeszkolonymi przez producenta? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
Zamawiający informuje, iż w związku ze złożonymi pytaniami oraz udzielonymi 
odpowiedziami zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia: 03.06.2020 r.  

 
Elżbieta Czeszewska 

…………………………………… 
Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 
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