
Zamość, dnia 9 maja  2018 r.

AG.ZP.3320.17.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579) informuje,  że
wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
opracowanej do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie przeglądu okresowego
aparatury  medycznej  w  Samodzielnym  Publicznym  Szpitalu  Wojewódzkim  im.
Papieża Jana Pawła II. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania nr 32
W celu przedstawienia Państwu dokładnej ceny za usługę przeglądu uprzejmie prosimy,
dla każdej  z  pomp,  o podanie stanu licznika  pompy,  ilości  godzin przepracowanych z
dysku oraz daty dysku.
Wyjaśnienie: 
1. Pompa S-98xT o nr seryjnym S805092-E1
– licznik pompy – 9283.3 h
– liczba godzin przy dysku – 197,3 h
– data z dysku – do 22.06.2019
2.  Pompa S-97E o nr seryjnym S77087-E7
– licznik pompy –13079.3h
– liczba godzin przy dysku – 704 h
– data z dysku – do 28.06.2018
3. Pompa S-98XT 
– licznik pompy –8889.2 h
– liczba godzin przy dysku – 419,2 h
– data z dysku – do 22.06.2019

Pytanie 2 dot. SIWZ rozdział XIV
Uprzejmie prosimy o udostępnienie formularza cenowego, do niniejszego postępowania,
gdyż załącznik nr 4 jest projektem umowy, a nie formularzem.
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Wyjaśnienie:
Zamawiający określił w SIWZ na str 21 sposób sporządzenia formularzy cenowych przez
Wykonawcę. Zamawiający nie ma obowiązku sporządzać formularzy cenowych jako za-
łącznika. Zgodnie z zapisami SIWZ załącznik nr 4 to projekt umowy.

Pytanie 3 dot. SIWZ rozdział IV, załącznik nr 4 - projekt umowy § 2 pkt. 1 i 2
W przypadku pomp do kontrapulsacji, zgodnie z zaleceniami producenta pomp, przegląd
wykonuje się dwa razy do roku, co 6 miesięcy. Prosimy o uwzględnienie niniejszego w
formularzu cenowym i umowie.
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oczekuje
wykonania jednego przeglądu.

Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 11 poz. nr 2 – ETD 2 PLUS?
Wyjaśnienie:
Nie. Wiążące są zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 dot. SIWZ – pkt. III – OPZ – zadanie 14
Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada aktywny klucz serwisowy do re-
zonansu magnetycznego Achieva Nova Dual i jakie jest aktualne oprogramowanie?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie posiada informacji odnośnie aktywnego klucza serwisowego. Oprogra-
mowanie MR System Achieva  Release 2.6.3.9 2013-10-30 SRN 32.378,.

Pytanie 6 dot. SIWZ – pkt. III – OPZ – zadanie 14
Prosimy o podanie typu magnezu i rezonansu magnetycznego, będącego  przedmiotem za-
mówienia. Czy to aparat 1,5 T czy 3 T??
Wyjaśnienie:
Rezonans magnetyczny 1,5 T.

Pytanie 7dot. SIWZ – pkt. V – Warunki udziału w postępowaniu – zadanie 14 – Za-
łącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 1.– zadanie 14
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępo-
waniu, jeśli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do
wykonania przeglądów, konserwacji, testów technicznych aparatury będącej przedmiotem
zamówienia oraz jedną osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne SEP do wykonywa-
nia testów bezpieczeństwa elektrycznego lub udostępnienie  wykazu podmiotów upoważ-
nionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania przeglą-
dów.
Zwracamy uwagę, że odpowiedzialność w zakresie serwisu urządzenia spoczywa na pod-
miocie świadczącym usługi serwisowe w zakresie prowadzonej działalności. Wykonywa-
nie usługi serwisu pogwarancyjnego na gruncie Ustawy o wyrobach medycznych, przez
podmioty inne niż producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, jest w pełni dopusz-
czalne, a użytkownik wyrobu, tutaj szpital, nie jest przy tym związany żadnymi ewentual-
nymi ograniczeniami wynikającymi z umowy gwarancyjnej. Z art. 90 Ustawy o wyrobach
medycznych nie wynika bezwzględny nakaz stosowania się do zaleceń producenta w od-
niesieniu do firm, które mogą wykonać przegląd i serwis sprzętu. Warunek autoryzacji
producenta dotyczy ścisłe etapu dostarczenia wyrobu i wprowadzenia do obrotu, a zatem
obejmuje takie podmioty jak producenta, importera i dystrybutora sprzętu, nie zaś nieza-
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leżne od producenta firmy serwisowe. Powyższe potwierdza również Ministerstwo Zdro-
wia, Departament Polityki lekowej i Farmacji, w indywidualnej interpretacji z 2011 roku
oświadczając wręcz, że: „w szczególności art. 90 ustawy nie określa, że serwis mogą spra-
wować jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. (…). Do kierownika zakładu lub
osoby użytkującej wyrób medyczny należy wybór podmiotu, który będzie wykonywał na-
prawy,  dokonywał przeglądu i  serwisował użytkowaną przez zakład opieki  zdrowotnej
aparaturę. 
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 8 
Zwracam się z uprzejma prośbą o przesłanie formularza cenowego, o którym mowa w
SIWZ rozdział VIII „Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada okre-
ślonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz dokumenty, informacje i oświadczenia
które musi zawierać oferta dokumenty” i rozdział XIV „Opis sposobu obliczania ceny”. W
załącznikach do SIWZ brak ww. dokumentu. Prosimy także o wyjaśnienie – czy w formu-
larzu ofertowym (załącznik nr 3) wykonawca musi wskazać cenę netto, wartość podatku
VAT i cenę brutto osobno dla każdej części (pakietu), na którą składa się oferta?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania formularzy cenowych w formie załączni-
ka, sposób sporządzania formularzy cenowych dla każdego pakietu oddzielnie został okre-
ślony w SIWZ na str 21, natomiast formularz ofertowy (załącznik nr 3) musi być sporzą-
dzony dla każdego zadania oddzielnie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia
ofert. Obowiązujące terminy to:
Termin składania ofert – 15 maja do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert – 15 maja godz. 13:00

lek. med. Andrzej Mielcarek 
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu
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