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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4 / ZMIANA 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 i art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od 

Wykonawców: 

  

Pytanie nr 1 

Dotyczy: przedmiotu postępowania 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie harmonogramu przeglądów urządzeń będących przedmiotem 

postępowania. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Z uwagi na dużą ilość zadań niemożliwe jest przedstawienie harmonogramu przeglądów wszystkich urządzeń. 

Zgodnie z zapisami wzoru umowy przeglądy będą wykonywane w zaproponowanym w formularzu ofertowym 

terminie. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: Zadanie 6 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda 

Aestiva 7900 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 

- Uszczelka gniazda parownika 

- Filtr wejściowy zasilania gazów 

- Filtr wejściowy butli (jeśli aparat posiada butle) 

- Uszczelka butli (DIN) (jeśli aparat posiada butle) 

- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11 (jeśli aparat posiada butle) 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda 

Aestiva 7900 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 

- Akumulator wewnętrzny 

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu  

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu 
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- Zestaw uszczelek rotametrów 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda 

Aestiva 7900 wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik przepływu 

- Czujnik tlenu M-10 

- Dysk zaworu zwrotnego 

- Membrana zastawki wydechowej 

- Zawór pop-off 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda 

Aestiva 7900 co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  

wymiana następujących części: 

- Miech 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają 

zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania 

ogólnego GE Datex Ohmeda Aestiva 7900 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy 

wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których 

dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części i stopnia 

zużycia prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu  

i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 

serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie 

aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 

uwzględnione w wycenie przetargowej. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wymaga wymiany tylko uszczelki gniazda parownika. Umowa zawarta będzie na 12 miesięcy,  

w związku z tym Zamawiający nie wymaga wymiany innych części. Gdy pozostałe części osiągną określony 

stopień zużycia Zamawiający na bieżąco podejmie się ich wymiany. Wymiana będzie dokonywana zgodnie  

z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: Zadanie 12, poz. 2,3 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział  

w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub 

równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest 

konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 

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

ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius GS/Fabius GS 

Premium wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu 

- Czujnik przepływu 
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Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius GS/Fabius GS 

Premium wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 

- Drager Fabius GS 1 year Service Set 

- Drager Fabius GS 2 years Service Set (jeśli występuje) 

- Drager Fabius GS 2 years Service Set (APL By-A) (jeśli występuje) 

Odpowiednio po 1, 2 i 2 latach 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty ostatniej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają 

zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania 

Drager Fabius GS/Fabius GS Premium Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy 

wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których 

dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części i daty ostatniej 

wymiany prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 

wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 

serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy: Zadanie 20 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział  

w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub 

równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest 

konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 

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

ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  defibrylatorów wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają 

zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów  

Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest 

wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w 

stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z 

konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno 

wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
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Pytanie nr 5 

Dotyczy: Zadanie 28 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 15 z Zadania 28 i utworzy nowe, odrębne Zadanie? Wydzielenie umożliwi 

Wykonawcy, specjalizującemu się w przeglądach tego typu urządzeń, przystąpienie do postępowania i 

zwiększy konkurencyjność.   

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.                                                                                               

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy: Zadanie 28 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta zestawu do wspomagania oddechu dla noworodków 

Infant Flow_SiPAP co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 

- Czujnik tlenu 

- Akumulator 

- zestaw serwisowy 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta zestawu do wspomagania oddechu dla noworodków 

Infant Flow SiPAP co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 

- Alarm zasilania gazów 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 

Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 

uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których Infant Flow_SiPAP Zamawiający 

wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy 

o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować 

daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w 

cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana 

zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy: Zadanie 31, 47 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
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Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  kardiomonitorów wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają 

zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów  

Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest 

wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w 

stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z 

konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno 

wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy: Zadanie 53 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: 

- Akumulator 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają 

zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych  

Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest 

wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w 

stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z 

konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno 

wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
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Pytanie nr 9 

Dotyczy: Zadanie 56, poz. 1,2 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840   wymagana 

jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 

- 10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Purtian Bennett 840 10K] 

- 15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli urządzenie posiada 

kompresor) 

Odpowiednio po 10 tysiącach i 15 tysiącach godzin 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840   co 12 miesięcy 

lub ze względu na określony stopień zużycia wymagana jest wymiana następujących części: 

- Czujnik tlenu 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840   co 24 miesiące 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Pakiet akumulatorów 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i 

stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 

ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla 

których respiratorów Covidien Puritan Bennett 840    Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania 

umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń 

których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości 

przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia 

ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie 

dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy: Zadanie 56, poz. 3,4 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 7200   wymagana 

jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 
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- 10K PM KIT 

Odpowiednio po 10.000 godzin 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 7200  co 10.000 

godzin wymagana jest wymiana następujących części: 

- Bateria podtrzymania pamięci 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin  ww. części. Wskazanie 

Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 

uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan 

Bennett 7200  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 

wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli 

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin  ww.  części prosimy o 

zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego 

będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

                                                                                        

Pytanie nr 11 

Dotyczy: Zadanie 56, poz. 5,6 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   wymagana 

jest wymiana następujących zestawów serwisowych: 

- 15.000-hour preventive maintenance kit 

- 30.000-hour preventive maintenance kit 

Odpowiednio po 15 tysiącach i 30 tysiącach godzin 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Czujnik tlenu OOM202 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 24 miesiące 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Akumulator wewnętrzny  

- Akumulator zewnętrzny (jeśli występuje) 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy 

lub po 15.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr wlotu powietrza pompy PEEP 
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Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy 

przy przeglądzie oraz co 1 miesiąc lub po 250 godzinach pracy godzinach pracy wymagana jest wymiana 

następujących części: 

- Filtr główny wentylatora  

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy 

przy przeglądzie oraz co 3 miesiące lub po 1.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części: 

- Filtr wlotu powietrza 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzin  

ww. zestawów. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 

części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów 

Covidien Puritan Bennett 760    Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. 

części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 

Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzin  

ww.  części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i 

wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 

serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy: Zadanie 56, poz. 7 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest wymiana 

zestawów: 

- Drager Savina Service Set 1 year 

- Drager Savina Service Set 2 years 

- Drager Savina Service Set 6 years 

- Odpowiednio po 1,2 i 6 latach 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina wymagana jest  wymiana 

następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia: 

- Czujnik tlenu OxyTrace 

- Czujnik przepływu Spirolog 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Savina co 96 miesięcy lub co 20.000 

godzin wymagana jest wymiana następujących części: 

- Zespół turbiny  
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Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i 

stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 

ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla 

których respiratorów Drager Savina Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany 

ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 

Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i 

stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 

przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 

zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy: Zadanie 56, poz. 15 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Teama Osiris  co 12 miesięcy wymagana jest 

wymiana następujących części: 

- Zestaw serwisowy OSIRIS Maintenance Kit 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 

Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 

uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy  dla respiratora Teama Osiris  Zamawiający 

wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie 

zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich 

wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie 

dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy: Zadanie 56, poz. 16 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do m.in. świadczenia usług zgodnie z wymogami 

producenta sprzętu medycznego. 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych 

ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy 

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej 

i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis 

przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. 
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Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Centiva co 12 miesięcy 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Czujnik tlenu 

 

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Centiva co 24 miesiące 

wymagana jest wymiana następujących części: 

- Wewnętrzna bateria zapasowa 

 

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 

Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 

uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów GE Datex Ohmeda 

Centiva  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 

jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie 

jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności 

uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że 

wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego 

ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając 

wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie 

aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 

uwzględnione w wycenie przetargowej. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wymiana części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 

 

                                                                                                          

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ w sposób następujący: 

 

Rozdział XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert pkt. 25 otrzymuje brzmienie: 

 

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone w sposób następujący: 

………………………………………. 

/nazwa, adres, nr telefonu  Wykonawcy/ 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  

ul. Henryka Sienkiewicza 7  

09-100 Płońsk   

z oznakowaniem: 

OFERTA 

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego” 

nr sprawy FZP.261.8.2020 

Nie otwierać przed 20.03.2020 r., godz. 9:15 

 

Rozdział XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt. 1 i 3 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w sekretariacie (budynek administracyjny, parter) 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, do dnia 20.03.2020 r. do godziny 09:00 i zaadresować 

zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XI pkt. 25 SIWZ.   



11 
 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 26 - pokój 

Kierownika Działu ds. Zamówień Publicznych (budynek administracyjny, II piętro) Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka 

Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, w dniu 20.03.2020 r. o godzinie 09:15.  

 

 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. 

                                                                                                                           

    

                                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 

                                                                       DYREKTOR   

   Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  

                                    Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

                                                                        w Płońsku  

                                                              lek. Paweł Obermeyer 

 


