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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2  

(zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców: 

  

 

Pytanie nr 1 

Pytanie 1 dotyczy SIWZ, Zadanie nr 12  

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 2, 3 i 5 do osobnego zadania obejmującego urządzenia 

jednego producenta, analogicznie do innych tego typu pakietów. Obecna postać zadania stanowi ograniczenie 

konkurencyjności i uniemożliwia udział większej ilości wykonawców, w tym serwisów autoryzowanych. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie nr 2 

Pytanie 2 dotyczy SIWZ, Zadanie nr 12  

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i wskazanie jakie dokładnie urządzenia tj. nazwa i model, 

obejmuje zamówienie w zakresie pozycji 3 i 5, gdzie Zamawiający podaje dwa numery seryjne.  

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podaje dwa numery seryjne ze względu iż pozycja nr 3 i 5 składa się z zestawu tj. aparatu do 

znieczulenia + monitora. 

 

Pytanie nr 3 

Pytanie 3 dotyczy SIWZ, Zadanie nr 12  

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający zamierza eksploatować aparat do 

znieczulania typu Titus, ponieważ wytwórca zaprzestał produkcji części zamiennych niezbędnych do 

wykonania przeglądu technicznego i napraw, w zawiązku z czym powinien zostać wycofany z użytkowania?   

Odpowiedź Zamawiającego 

Aparat do znieczulenia Titus jest aparatem awaryjnym. Zamawiający wymaga wykonania jego przeglądu. 
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Pytanie nr 4 

Pytanie 4 dotyczy SIWZ, Zadanie nr 28  

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 17 i 18 do osobnego zadania obejmującego urządzenia 

jednego producenta, analogicznie do innych tego typu pakietów. Obecna postać zadania stanowi ograniczenie 

konkurencyjności i uniemożliwia udział większej ilości wykonawców, w tym serwisów autoryzowanych. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 
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