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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

na świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego 

 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców: 

  

Pytanie nr 1 

Pytanie 1, dotyczy Zadania nr 20, pozycja 13 

Będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta Defibrylatora Cardio Serv z pozycji 13 uprzejmie prosimy 

o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie przystąpienie 

do przetargu. Biorąc pod uwagę rzetelne wykonanie usługi prosimy Zamawiającego o pozytywne rozpatrzenie 

naszej prośby i utworzenie nowego pakietu.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2 

Pytanie 2, dotyczy zapisów SIWZ 

Czy z ostrożności, w celu zapewnienia 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) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy 

serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami 

odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta? 

Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu 

widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o 

rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp poprzez 

nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń 

organizowanych przez producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 3 

Pytanie 3, dotyczy zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  

oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  

przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?   

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na 

stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku 

urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników 

rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań  

w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla 

Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla 

pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.  

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca  

1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169, 12/07/1993 P. 0001 – 0043) 

(„Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie 

przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu 

zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych 

prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są razem 

określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw 

narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie 

jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest 

traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności. 

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się  

z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.  

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu 

dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu: 

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą 

być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi 

przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem 

CE.”  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i zmienia treść załącznika nr 6 do SIWZ tj. wzoru 

umowy w sposób następujący: 

W § 1 ust. 3 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: „Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy 

elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie 

regenerowane), które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”  

 

Pytanie nr 4 

Pytanie 4, dotyczy zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami 

serwisowymi  z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności 

serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze 

odpowiedzialność Zamawiającego związane możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych 

nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej? 
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Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią art. 90  ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych 

(Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany 

i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany 

do przestrzegania instrukcji używania. Wskazujemy, że na użytkowniku wyrobu medycznego spoczywa pełna 

odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie wyrobu, w tym w szczególności nieprawidłowy serwis, 

skutkiem którego może dojść do zaistnienia incydentów medycznych.  

Mając na uwadze powyższe kluczową kwestią jest dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia szczegółowej 

instrukcji obsługi urządzenia lub co najmniej jego wyciągu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga aby świadczenia usług były zgodne z wymogami producenta sprzętu medycznego, 

obowiązującymi normami, odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż.; 

 

Pytanie nr 5 

Pytanie 5, dotyczy zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej fabrycznej dokumentacji, w tym: 

obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji 

oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych 

informacji serwisowych (service notes)? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie nr 6 

Pytanie 6, dotyczy umowy § 6 ust. 1 

W związku z tym, iż standardem rynkowym jest możliwość naliczania kar umownych wyłącznie za opóźnienia 

zawinione przez Wykonawcę (a więc kary za zwłokę) w wymiarze 0,1%-0,5% wynagrodzenia określonego 

umową, kara umowna w wysokości 5% za nawet niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie jest karą wysoką 

i wykraczającą poza standardy rynkowe. Wobec tego, Wykonawca proponuje następującą zmianę §6 ust. 1: 

1. Za ewentualną nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 7 

Pytanie 7, dotyczy umowy § 6 ust. 2 

Kara umowna przewidziana za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej jest karą wysoką, naliczaną  

w każdym przypadku rozwiązania lub odstąpienia, nawet na skutek okoliczności niewiążących się z żadną 

szkodą dla Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie dodatkowego 

wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zaniechania naruszeń lub ich skutków, stanowiących 

przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy i nadanie § 6 ust. 2 następującego brzmienia: 

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego przez 

Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy wskazującym podstawy do rozwiązania lub 

wypowiedzenia umowy i wzywającym do wykonania umowy, zaniechania naruszeń lub usunięcia ich skutków, 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 
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Pytanie nr 8 

Pytanie 8, dotyczy umowy § 6 ust. 3 

Wykonawca prosi o dodanie zdania drugiego określającego ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy  

z tytułu realizacji umowy do wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §4 ust. 1. Ograniczenie 

odpowiedzialności jest powszechną praktyką rynkową, pozwalającą na zachowanie ekonomicznej równowagi 

stron z uwagi na przewidziane na rzecz Zamawiającego uprawnienia odszkodowawcze (w szczególności  

w zakresie kar umownych). Wobec tego, proponujemy następujące brzmienie zdania drugiego w § 6 ust. 3:  

„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie i w związku z niniejszą Umową, niezależnie od 

podstawy prawnej roszczenia, ograniczona jest do wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §4 ust. 1.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9 

Dot. pakiet 11 

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu Aparatu RTG mammograficznego, a tym samym 

umożliwienie złożenia oferty częściowej na aparat USG wskazany w pkt. 1 zadania nr 11. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy zadania nr 11: Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu echokardiografów  

i aparatów USG firmy General Electric a w zadaniu 11 wyszczególniony jest również inny aparat, zwracamy 

się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu USG LOGIQ 7 (pozycja 1 w tabeli)  

w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a 

zarazem zwiększy konkurencyjność ofert?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy umowy § 1 ust. 3.5: Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać nadzór techniczny nad powierzonym 

sprzętem. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Poprzez nadzór nad powierzonym sprzętem rozumiemy wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy umowy § 8 ust. 1: Prosimy o modyfikację zapisu „… z uwzględnieniem ustawowych terminów 

przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych” poprzez dodanie zapisu „..z uwzględnieniem 

ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych, chyba, że przepisy szczególne 

stanowią inaczej”.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 13 

Dot. Wzoru Umowy zał. nr 6 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do 

szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża 

zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków 
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niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich,  

w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego  

w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron 

kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony 

lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14 

Dot. Wzoru Umowy zał. nr 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto 

umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na 

oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy Wzoru Umowy, zał. nr 6, § 6, pkt 1 

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kar umownych z 5% na 0,2% wartości brutto 

niezrealizowanej usługi za każdy dzień zwłoki?  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 3 ust. 4 poprzez zamianę  słów „odsetki 

ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 17 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy i w zakresie § 6 ust. 1, 2:  

1. Za ewentualną nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą 

umowną w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie usługi. 

2. W przypadku rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części 

umowy brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 18 

W związku z ogłoszeniem przetargu na przeglądy techniczne, proszę o skorygowanie tabelki przetargowej 

zadanie 50 poz 2. w której umieszczony jest do wyceny jeden napęd traumatologiczny Remb. Napęd ten 

figuruje wraz  nasadkami ortopedycznymi, konsolą Core oraz shaverami jako komplet. 

Ponadto proszę poprawić zapis w zadaniu 50 poz 1, dotyczący jednego napędu systemu S6, pragnę 

poinformować że posiadacie Państwo cały zestaw napędów S6 składający się z dwóch pił ortopedycznych  

i dwóch wiertarek z kompletem nasadek oraz ładowarki. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i zamieszcza Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianie  

w zakresie Zadania Nr 50.  

 

Pytanie nr 19 

ZADANIE NR 10 : 

1. Aparat RTG J.Betschart Combi Elewator SN: 92860/2007  

2 Aparat RTG przewoźny IBIS Simply HP32 SN 027765-09-0001 

Dotyczy rozdział V, pkt. 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza jedynie firmy które mogą przedstawić oświadczenie z wykonania min. 3 usług 

dla każdego podzadania (odpowiednio dla każdego producenta) o charakterze usługi i złożoności tożsamej do 

przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wymaga przedstawienia przez Wykonawców oświadczenia  

z wykonywania usług dot. przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego. 

 

            ZAMAWIAJĄCY   

                             DYREKTOR 

                        Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów             

                  Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

                                                 w Płońsku  

                                       lek. Paweł Obermeyer 

 


