
Kielce. 16.08.2019r 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Dotyczy: postę powania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego 

pn. „Us ł ugi serwisowania i naprawy sprz ę tu medycznego." Numer post ę powania nadany przez 

zamawiaj ącego: TP/170/2019. 

PYTANIA 

Pytanie nr 1. Dotyczy: Zadanie 1: 

Czy Zamawiaj ący wydzieli pozycje: 2,3,4,6,34,35,36,45,46,47,48,49,50,51 z Zadania 1 i utworzy nowe 

odrę bne pakiety dla poszczególnych typów urz ądze ń  (defibrylatory, kardiomonitor, pulsoksymetry, 

respiratory). Wydzielenie umo ż liwi Wykonawcy przyst ąpienie do post ępowania i zwi ę kszy 

konkurencyjno ść . 

Pytanie nr 2. Dotyczy: Zadania 1,2: 

Zwracamy si ę  z pro ś bą  o podanie dat produkcji urz ądze ń  będ ących przedmiotem zamówienia. 

Pytanie nr 3. Dotyczy: Zadania 1,2: 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynno ści wykonywanych w ramach przegl ądów powinien by ć  zgodny 

z zaleceniami producenta. W celu umo ż liwienia Zamawiaj ącemu i potencjalnym Wykonawcom 

biorą cym udzia ł  w postę powaniu a tak że w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego 

traktowania wykonawców prosimy o uszczegó łowienie zapisów SIWZ. Uszczegó łowienie jest 

konieczne i niezb ędne w celu przygotowania wa żnej i uwzgl ędniaj ą cej wszystkie wymagane cz ęś ci 

serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 

przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiaj ącego nie jest mo ż liwe. 

Prosimy o podanie pe łnej nazwy i modelu respiratora 100 (zadanie 1, poz. 45), 

Prosimy o podanie pe łnej nazwy i modelu pompy infuzyjnej (zadanie 2, poz. 1), 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezb ędne do okre ś lenia czy i ewentualnie jakie cz ęś ci 

maj ą  zosta ć  uwzgl ędnione. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezb ędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 

tj. jego ogólnikowo ść  stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie ń  publicznych nakazuj ącego Zamawiaj ącemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 

wyczerpuj ący, uwzgl ędniaj ąc wszystkie wymagania i okoliczno ści mogące mieć  wp ływ na 

przygotowanie oferty. 

Pytanie nr 4. Dotyczy: Zadanie 1, poz. 2 1 3,4: 

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynno ści wykonywanych w ramach przegl ądów powinien by ć  zgodny 

z zaleceniami producenta. 

W celu umo ż liwienia Zamawiaj ącemu i Wykonawcom biorącym udzia ł  w postępowaniu porównania 

z ło żonych ofert a tak że 

w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 

uszczegó łowienie zapisów SIWZ. Uszczegó łowienie jest konieczne i niezb ędne w celu przygotowania 

wa ż nej i uwzgl ędniaj ącej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na 

zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiaj ącego 

nie jest mo ż liwe. 



Zgodnie z wytycznymi okre ś lonymi przez producentów defibrylatora ZOLL XSeries, ESeries, MSeries, 

okresowa wymiana nast ępuicych  części serwisowych jest uwarunkowana okre ś lonym stopniem 

zu życia: 
- AIć i mi tlitnr 

Potencjalni Wykonawcy nie maj ą  wiedzy na temat stopnia zu życia ww. części. Wskazanie 

Wykonawcom ww. informacji jest niezb ędne do okreś lenia czy i ewentualnie jakie cz ęści maj ą  zosta ć  
uwzgl ędnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów ZOLL 

XSeries, ESeries, MSeries Zamawiaj ący wymaga w trakcie okresu obowi ązywania umowy wymiany 

ww. cz ęś ci. Je ś li wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urz ądze ń  których 

dotyczy. Je żeli Zamawiaj ący nie jest w stanie zweryfikowa ć  stopnia zu życia tych cz ęści prosimy o 

zrezygnowanie z konieczno ści uwzgl ędnienia ich wymiany w cenie przegl ądu i wprowadzenie zapisu, 

z którego b ędzie jasno wynika ć , że wymiana b ędzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po 

przegl ądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezb ędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 

tj. jego ogólnikowo ść  stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie ń  publicznych nakazuj ącego Zamawiaj ącemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny 

wyczerpuj ący, uwzgl ędniaj ąc wszystkie wymagania i okoliczno ści mogące mie ć  wp ływ na 

przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w 

stanie stwierdzi ć  jakie z ww. podzespo łów powinny zosta ć  uwzgl ędnione w wycenie przetargowej. 

Pytanie nr S. Dotyczy: Zadanie 1, poz. 6: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynno ści wykonywanych w ramach przegl ądów powinien by ć  zgodny 

z zaleceniami producenta. 

W celu umo ż liwienia Zamawiaj ącemu i Wykonawcom bior ącym udzia ł  w postę powaniu porównania 

z ło żonych ofert a tak że 

w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 

uszczegó łowienie zapisów SIWZ. Uszczegó łowienie jest konieczne i niezb ędne w celu przygotowania 

wa żnej i uwzgl ędniaj ącej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na 

zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiaj ącego 

nie jest mo ż liwe. 

Zgodnie z wytycznymi okre ś lonymi przez producenta 	kardiomonitora 202EL wymagana jest 

wymiana nastę puj ą cych części gdy osi ągn ą  okre ś lony stopie ń  zu życia lub datę  kolejnej wymiany: 
- LXIć i mi iHtrir 

Potencjalni Wykonawcy nie maj ą  wiedzy na temat stopnia zu życia i daty kolejnej wymiany ww. cz ęści. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezb ędne do okre ś lenia czy i ewentualnie jakie cz ęś ci 

maj ą  zosta ć  uwzgl ędnione w ofercie. Prosimy 

o jednoznaczne wytyczne czy dla kardiomonitora 202EL Zamawiaj ący wymaga w trakcie okresu 

obowi ązywania umowy wymiany ww. cz ęści. Je ś li wymiana jest wymagana prosimy o podanie 

numerów fabrycznych urz ądze ń  których dotyczy. Je żeli Zamawiaj ą cy nie jest w stanie zweryfikowa ć  
stopnia zu życia i daty kolejnej wymiany tych cz ęści prosimy o zrezygnowanie z konieczno ści 

uwzgl ędnienia ich wymiany w cenie przegl ądu i wprowadzenie zapisu, z którego b ędzie jasno 

wynika ć , że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przegl ądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezb ędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 

tj. jego ogólnikowo ść  stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie ń  publicznych nakazuj ącego Zamawiaj ącemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 

wyczerpuj ący, uwzgl ędniaj ąc wszystkie wymagania i okoliczno ści mog ące mie ć  wp ływ na 

przygotowanie oferty. 



Pytanie nr 6. Dotyczy: Zadanie 2: 
Zgodnie z zapisami SIWZ zakres czynno ści wykonywanych w ramach przegl ądów powinien by ć  zgodny 

z zaleceniami producenta. 

W celu umo ż liwienia Zamawiaj ącemu i Wykonawcom bior ącym udzia ł  w postępowaniu porównania 

z ło żonych ofert a tak że 

w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 

uszczegó łowienie zapisów SIWZ. Uszczegó łowienie jest konieczne i niezb ędne w celu przygotowania 

wa ż nej i uwzgl ędniaj ącej wszystkie wymagane cz ęś ci serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na 

zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiaj ącego 

nie jest mo ż liwe. 

Zgodnie z wytycznymi okre ś lonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana 

nastę puj ą cych części gdy osi ągn ą  okre ś lony stopie ń  zu życia lub datę  kolejnej wymiany: 
- Mil mi iItrir 

Potencjalni Wykonawcy nie maj ą  wiedzy na temat stopnia zu życia i daty kolejnej wymiany ww. cz ęś ci. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezb ędne do okre ś lenia czy i ewentualnie jakie cz ęś ci 

maj ą  zosta ć  uwzgl ędnione w ofercie. Prosimy 

o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych Zamawiaj ący wymaga w trakcie okresu 

obowi ązywania umowy wymiany ww. cz ęści. Je ś li wymiana jest wymagana prosimy o podanie 

numerów fabrycznych urz ądze ń  których dotyczy. Je żeli Zamawiaj ący nie jest w stanie zweryfikowa ć  
stopnia zu życia tych cz ęści i daty kolejnej wymiany prosimy o zrezygnowanie 

z konieczno ści uwzgl ędnienia ich wymiany w cenie przegl ądu i wprowadzenie zapisu, z którego 

będzie jasno wynika ć , że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przegl ądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezb ędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia 

tj. jego ogólnikowo ść  stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie ń  publicznych nakazuj ącego Zamawiaj ącemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i 

wyczerpuj ący, uwzgl ędniaj ąc wszystkie wymagania i okoliczno ści mogące mie ć  wp ływ na 

przygotowanie oferty. 

Pytanie nr 7. Dotyczy wymaganych dokumentów: 
Zwracamy si ę  z uprzejm ą  pro ś bą  o wyja śnienie, czy Zamawiaj ący dopu ści do udzia ł u w postępowaniu 

wykonawców nie dysponuj ą cych 

Kserokopiq potwierdzonego za zgodno ść  z orygina łem upoważnienia przez wytwórcę  lub 

autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynno ści serwisowych i naprawczych 
danego wyrobu medycznego (zgodnie z art.90 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych tj. Dz.U. z 2017r. poz.211 z póź. zmianami), 

ale 	posiadaj ących 	wymienione 	poni żej 	certyfikaty 	i 	kwalifikacje? 	Niniejszy 	wniosek 

uzasadniamy okoliczno ściami z których wynika, że na gruncie obowi ą zuj ących przepisów oraz 

standardów prawa zamówie ń  publicznych tego rodzaju wymagania stanowi ą  naruszenie zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, poniewa ż  aktualnie na rynku funkcjonuj ą  
podmioty gwarantuj ące mo ż liwość  wykonania przegl ądu wg. tych samych standardów co 

autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauwa żyć , że m.in. wdro żenie 

systemu norm w zakresie sprzeda ży, instalacji i serwisu urz ądze ń  medycznych (nr norm PN-EN ISO 

9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a tak że PN-EN ISO 13485:2012), personel posiadaj ący 

wieloletnie do świadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie 

i przeszkolenie, jak równie ż  bezpo ś redni dost ę p do materia łów oraz cz ęś ci zamiennych pochodz ą cych 

bezpo ś rednio od producenta daje t ę  sam ą  gwarancj ę  wykonania zamówienia w sposób nale żyty, co 

autoryzowany przedstawiciel producenta. 



Wobec powy ższego wnioskujemy o zmian ę  przyj ę tych dotychczas warunków udzia łu w postę powaniu 

i dopuszczenie do udzia łu wykonawców, którzy posiadaj ą  wdro żony i certyfikowany w strukturach 

swej dzia łalno ści system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a tak że PNEN ISO 

13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E", „D"), a tak że ponad 10 letnie do świadczenie w zakresie 

serwisu aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych 

producentów. 

Niniejszy wniosek uzupe łniam dodatkowo informacj ą , że wymóg wykazania si ę  przez wykonawców p 

osiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego tra 

ktowania wykonawców, nale ży równie ż  uwzgl ędni ć  stanowisko Krajowej Izby Odwo ławczej, która w s 

entencji jednego ze swych orzecze ń  stwierdzi ła, że „W zakresie odniesienia si ę  odwo ł uj ącego do art. 

90 ust. 4 i nastę pnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, nale ży podnie ść , co wskaz 

a ł równie ż  za mawiaj ący, i ż  przepisy te są  adresowane do podmiotów dokonuj ących wprowadzenia w 

yrobów medycznych do obrotu. Wskaza ć  nale ży równie ż , że ustawa nie okre ś lą, że dzia łania serwiso 
we mogą  wykonywać  jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórc ę . Tym samym nie istnieje ogr 

aniczenie mo ż liwo ści w okre ś leniu takiego wymagania przez Zamawiaj ą cego. 

(Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12). 

ODPOWIEDZI 

do pyta ń  

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1: Nie wydzielimy wymienionych pozycji. 

Pytanie nr 2 Nie jeste ś my na chwil ę  obecn ą  w stanie poda ć  dat produkcji wszystkich urz ądze ń  
bę d ących przedmiotem zamówienia. 

Pytanie nr 3 - Nazwa respiratora w pozycji 45 to - BabyPac 100 ( zadanie nr 1) 

Model pompy infuzyjnej producent Medima typ S (zadanie nr 2) 

Pytanie nr 4 - Żywotno ść  akumulatorów przy defibrylatorach jest co najmniej 2 lata i po takim 

okresie zostaj ą  wymienione. Co roku ka żdy defibrylator ma wykonywany przegl ąd techniczny. 

Pytanie nr 5 Kardiomonitor 202 EL - rok produkcji 2004, akumulatory s ą  corocznie sprawdzane 

podczas przegl ądu technicznego 

Pytanie nr 6 W pompach infuzyjnych akumulatory s ą  wymieniane, zgodnie z zaleceniami producenta 

Pytanie nr 7 Nie. Wymóg zgodnie z zapisami SIWZ. 
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