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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 27.05.2020 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 o zmianie załącznika nr 3.1 – w pozycjach oznaczonych jako 
gwarancyjne (oznaczone kolorem zielonym) – formuły/wyliczenia. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-04/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania :  
 
PYTANIE NR 1 
Z uwagi na sformułowaną w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, wnosimy o wydzielenie do odrębnego 
zadania pozycji nr 3 i nr 4 lub umożliwienie składania oferty na wybrane pozycje w ramach 
jednego zadania. Lampy Dermalight do światłolecznictwa nie są tożsame z lampami 
diagnostycznymi i operacyjnymi umieszczonymi w jednym zadaniu. Przegląd tych urządzeń 
wymaga przeszkolonego personelu i specjalistycznego sprzętu pomiarowego (promieniowanie 
UVA i UVB). Wyodrębnienie pozycji 3 oraz 4 do oddzielnego zadania pozwoli Zamawiającemu 
na uzyskanie większej liczby konkurencyjnych ofert. 
ODPOWIEDŹ:  Tak, Zamawiający wyodrębni jako zadanie 16A. Zamawiający zamieszcza 
aktualny Załącznik nr 3.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyodrębnionym 
zadaniem 16A. 
 
PYTANIE NR 2 
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 
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rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu poprzez nałożenie na 
wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń 
organizowanych przez producenta.  
ODPOWIEDŹ: Nie będzie wymagał.  
Czy Zamawiający świadomie narusza zapisy ustawy i nie stosuje się do wytycznych 
producentów?? 
ODPOWIEDŹ: Nie będzie wymagał certyfikatów szkolenia organizowanych przez producenta, 
natomiast będzie wymagał kwalifikacji technicznych potwierdzonych odpowiednimi 
dokumentami. 
 
PYTANIE NR 3 
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.  
Powyższą odpowiedzią Zamawiający niestety nie wyjaśnia dlaczego w przypadku 
zadania 6,8,12 i 9B wymagane jest wykonanie przeglądu przez Wykonawcę 
posiadającego autoryzację producenta, a w innych przypadkach nie. 
Uprzejmie informujemy, iż Aparat RTG z ramieniem C jest również   wykorzystywany 
przy zabiegach operacyjnych i pacjentach wentylowanych, dlatego tym bardziej nie 
rozumiemy różnicowania wymogów dla poszczególnych rodzajów aparatów, tym 
bardziej, że Zamawiający zmienił wymóg posiadania autoryzacji dla diatermii ERBE! 
Jeżeli narażenie na napromieniowanie osób nie stanowi dla Zamawiającego żadnego 
problemu, to jest to jawne bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa pacjentów jak i osób 
zatrudnionych przez Zamawiającego, zajmujących się obsługą danej aparatury.  
ODPOWIEDŹ: Zadanie 2A i 2B zostało włączone do zapisu znajdującego się w załączniku 3 – 
opis przedmiotu zamówienia, punkt A 1.1. 
 
PYTANIE NR 4 
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.  
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ODPOWIEDŹ: Urządzenie zastępcze tylko w stosunku do sprzętu, który można 
wymienić.  
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii, ponieważ każde urządzenie 
można wymienić. 
ODPOWIEDŹ: Zapis został wykreślony. 
 
PYTANIE NR 5 
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 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.  
Odpowiedzi na pytania nr 42 i nr 45 stanowią zaprzeczenie samo w sobie, 
ponieważ nie można wykonać upgrade bez dysponowania tego typu 
oprogramowaniem, które musi pochodzić z legalnego źródła. 
 
ODPOWIEDŹ: PYTANIE NR 42 – Pomyłka redakcyjna. 
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: Winno być: Tak. 

 
Elżbieta Czeszewska                   
……………………… 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA             
w Koszalinie 

   

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


