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dotyczy: wykonanie usługi okresowych konserwacji technicznych urządzeń medycznych w 

Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w 

ramach okresowych konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu 

medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy ZP-54/2021. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w zapytaniu ofertowym 

nr sprawy ZP-54/2021: 

 

Zapytanie nr 1 

Pytanie 1 

Pytanie 1 do zapytania, Załącznik Nr 1 - Zadanie nr 9 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie harmonogramu przeglądów sprzętu  - terminów. 
Odpowiedź: Pompy ASCOR data kolejnego przeglądu 2021-06-09 

 
 
Pytanie 2 do zapytania, Załącznik Nr 1 - Zadanie nr 9    
Czy Zamawiający wymaga ujęcia w cenie przeglądu wymianę akumulatorów ?  
Odpowiedź: Nie 

 
 

Pytanie 3 do zapytania, Załącznik Nr 1 - Zadanie nr 9 
Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga podczas wykonywania 
przeglądów przeprowadzenia dokładności dozowania oraz pomiarów ciśnienia okluzji dla każdej pompy 
zalegalizowana aparaturą kontrolno-pomiarową czyli testerem pomp infuzyjnych ? 
Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami producenta oraz według instrukcji serwisowej co do rocznych przeglądów.   

 
 
Pytanie 4 do zapytania, Załącznik Nr 1 - Zadanie nr 9 
Czy podczas przeprowadzania przeglądów przez wykonawcę Zamawiający wymaga aktualizacji 

oprogramowania do najnowszej produkcyjnej wersji ? 

 Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami producenta  oraz według instrukcji serwisowej co do rocznych 

przeglądów. 

 

 
 
Pytanie 5 do zapytania, Załącznik Nr 1 - Zadanie nr 109 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie harmonogramu przeglądów sprzętu  - terminów. 
Odpowiedź: Podgrzewacz do płynów 123 / 2-033  2020-05-24  
Podgrzewacz Płynów Infuzyjnych  07330096 2021-06-28 
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Zapytanie nr 2 

 
Pytanie 1 
 Pakiet 86, 87  
Dotyczy załącznika nr 1 formularz cenowy pakiet 78 pozycja 8: Prosimy o wykreślenie pozycji 8 z tego pakietu 
ponieważ wymieniony sprzęt to aparat usg już uwzględniony w pakiecie 87 pozycja 3.  

Odpowiedź: Załącznik nr _1 Formularz cenowy —poprawny 

 
Pytanie 2 

Dotyczy zapytania ofertowego punkt 2: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga przedstawienia 
imiennego certyfikatu szkolenia wydanego przez producenta na aparaturę w danym pakiecie?  

Odpowiedź: Tak, wymaga załączenia do ofert. 

“W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające autoryzację producenta lub 

autoryzację autoryzowanego przedstawiciela producenta lub świadectwo certyfikacji wykonywania 

przeglądów lub inne imienne zaświadczenie wydane przez producenta urządzeń o odbyciu programu 

szkoleniowego dla inżynierów serwisu dla danego urządzenia’’. 

Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty. 

 

 
Pytanie 3 
 Dotyczy zapytania ofertowego punkt 2 oraz załącznika nr 1 formularza cenowego pakiet 86: Czy Zamawiający 
dopuści podmiot zatrudniający inżynierów serwisowych posiadających certyfikaty szkoleń aparatów 
pokrewnych tego samego producenta tzn. zamiast aparatu LOGIQ P6 – certyfikat szkolenia na aparat LOGIQ P5.  

Odpowiedź: Tak 

 
Pytanie 4 

 Dotyczy zapytania ofertowego punkt 8 kryterium 2 autoryzacja producenta: Prosimy o wyjaśnienie czy 40% 
otrzymają tylko serwisy autoryzowane czy również serwisy posiadające certyfikaty szkoleń.  

Odpowiedź: Serwisy autoryzowane 

 
Pytanie 5 

 Dotyczy zapytania ofertowego punkt 8 kryterium 2 autoryzacja producenta: Czy Zamawiający przewiduje 
modyfikację kryterium i przyznanie punktów serwisowi, który nie posiada autoryzacji producenta ale zatrudnia 
inżynierów, którzy zdobili certyfikaty szkoleń producenta i w przeszłości pracowali dla podmiotów 
autoryzowanych. Nasza firma prowadzi serwis posiadający wiedzę, wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje 
niezbędne do wykonania zamówienia oraz referencje rzetelnego wykonujemy usługi przeglądów i napraw 
sprzętu.  
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Odpowiedź: Nie 

 
Pytanie 6 
 Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 3 ust. 4: Z uwagi na charakter wykonywanych 
prac zapis „Planowanie tras oraz kontakt z pacjentem w ramach realizowanej usługi transportu wewnętrznego i 
usług pomocnicznych” nie dotyczy naszej firmy prosimy o wykreślenie zapisu z umowy.  

Odpowiedź: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wzór Szpital Iława-poprawna 

 
Pytanie 7 

 Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 5 ust. 2: Prosimy o modyfikację zapisu 
poprzez zmianę sformułowania „z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem” na zapis „z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem.”  

Odpowiedź: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wzór Szpital Iława-poprawna 
 
 

Zapytanie nr 3 

Pytanie nr 1 

Odpowiedź:  

 
 
 
 
Odpowiedź: Nie 
 
  
Zapytanie 4 
Pytanie 1 
 Pakiet 11 
Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają monitory, które należy uwzględnić 

w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora. Czy jeśli posiadają monitory to czy też 

posiadają moduły gazowe, które należy wkalkulować w cenę? Jeśli to możliwe prosimy o podanie numerów 

seryjnych monitorów, które są przy konkretnych aparatach. 

Odpowiedź: : Wszystkie aparaty do znieczulenia posiadają monitory. Monitory NIE  
są uwzględnione w wycenie Aparatów. 
     Są to Kardiomonitory 
     KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1 nr 6152787/2006 
     KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1 nr 6152814/2006 
     KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1 nr 6152816/2006 
     KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1 nr 6311586/2006 
     Przy Kardiomonitorach znajdują się moduły gazowe które należy  wkalkulować w cenę. 
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Pytanie 2 
 Pakiet 18, 22 
Czy monitory posiadają moduły gazowe, które należy wkalkulować w cenę przeglądu. 
Odpowiedź:  

Zadanie 22 Kardiomonitor B20 nie posiadają modułów gazowych 

Zadanie 18  
KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1      nr 6152787 z modułem gazowym 
KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1     nr 6152814 zmodułem gazowym 
KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1      nr 6152816 zmodułem gazowym  
KARDIOMONITOR CAM S/5 F/CM1      nr 6311586 zmodułem gazowym 
 
 

 

Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w trakcie trwania umowy okaże się, że sprzęt nie nadaje się już do naprawy 
bądź brak jest części do przeglądów ze względu na jego wiek – dany sprzęt zostanie wyłączony aneksem z 
umowy bez konsekwencji dla wykonawcy. 
Odpowiedź: Tak, taki sprzęt zostanie wyłączony z konieczności wykonywania przeglądów. W konsekwencji 

zmianie ulegnie odpowiednio wartość umowy. 

 
 
Pytanie 4 
Siła wyższa 
Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej we projekcie umowy poza wyłączeniem w 
ramach gwarancji § 1 ust. 10 ppkt d) proponujemy zawarcie precyzyjnych regulacji w tym zakresie w 
dodatkowym paragrafie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:  
„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, 
bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, 
katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.  
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas 
trwania siły wyższej.  
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie 
wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, 
jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w 
dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie 
poszukiwać wszelkich.” 
Odpowiedź: Tak stosowna zmiana zostanie uwzględniona przy sporządzaniu umowy. 
 
Pytanie 5 
Wnosimy o obniżenie kary umownej wskazanej w § 6 ust.2 do wysokości 0,2% wartości danego pakietu, za 
każdy dzień niesprawności. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytani 6, 
 Odstąpienie  
Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w 

sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie 

ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązania umowy i prawo do naliczenia kary umownej z tym 
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związanej, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje 

obiektywnego uzasadnienia.  

Dlatego proponujemy, aby przed odstąpieniem od Zamawiający z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia tych przyczyn z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem 

natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, niekrótszego niż 5 dni. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy 

umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.  

Proponujemy zatem zmianę §7 ust. 2 wzoru umowy o następującej treści:  

„W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 4 dni w przypadku więcej niż 

dwóch zamówień częściowych) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

zamówienia w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni. Z prawa 

odstąpienia, o jakim mowa w niniejszej umowie, Zamawiający można skorzystać w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia lub od dnia bezskutecznego 

upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.” 

Odpowiedź: Tak stosowna zmiana zostanie uwzględniona przy sporządzaniu umowy. 

 
 
 
 
 
Zapytanie 5 
Pytanie 1 
Dotyczy  zadania nr 28: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12 oraz LIFEPAK20 
lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 oraz LIFEPAK20 w 
przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie 
gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli  na złożenie 
oferty przez autoryzowany serwis techniczny. 
 
Odpowiedź: Tak. 
 
 
Zapytanie 5 
 
Pytanie 1 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2, 4: 

 

2. Nienależycie wykonywanych konserwacji, których następstwem będzie niesprawna aparatura 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości ryczałtowej 

wynikającej z Formularza ofertowego i odnoszącej się do tej aparatury, za każdy dzień jej 

niesprawności. jednak nie więcej niż 10 % wartości ryczałtowej wynikającej z Formularza ofertowego 

i odnoszącej się do tej aparatury. 

 
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% 

wartości wynagrodzenia brutto za niewykonaną lub nienależycie wykonaną część umowy za każdy 
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przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości 

brutto nie wykonanej lub nienależycie wykonanej części przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” 

na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Nie. 

Zapytanie 6 
 
Pytanie 1 

Dotyczy zadania nr 78:    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie myjni produkcji firmy KEN oraz utworzenie odrębnego pakietu? 
Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny. 
Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
opisem przedmiotu zamówienia i najkorzystniejszej cenowo. 
Odpowiedź: Załącznik nr 2 Formularz cenowy- poprawny 

 
 
 

Pytanie 2 
Dotyczy pakietu 84:    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie myjni Steelco (poz. 1) oraz utworzenie odrębnego pakietu? 
Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny. 
Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z 
opisem przedmiotu zamówienia i najkorzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź: Załącznik nr 2 Formularz cenowy- poprawny 

 

Zapytanie 7 

Pytanie 1 
Zadanie nr 117 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację nazwy zadania nr 117 – diatermia elektrochirurgiczna ERBE, na  nazwę: 
diatermia elektrochirurgiczna EMED,  ponieważ w pakiecie opisane są diatermie EMED 
Odpowiedź: Załącznik nr 2 Formularz cenowy- poprawny 

 
 
Zapytanie 8 
Pytanie 1 
 Prosimy o zmianę &6 punkt 2 – i naliczanie kar za nieterminowe wykonanie przeglądów technicznych, których 
wykonanie jest przedmiotem postępowania a nie za niesprawność urządzeń. Zakresem zamówienia są cykliczne 
przeglądy techniczne nie naprawy, Wykonawca więc nie może być karany za niesprawne urządzenia ponieważ 
naprawy nie są w zakresie postępowania.  
Odpowiedź: Nie.  

 
Pytanie 2 
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Pakiet 149 i 150 – czy Zamawiający zmieni Ilość przeglądów w ciągu 12 miesięcy na 2 w obu pakietach? 
Producent tych urządzeń zaleca wykonanie przeglądów 2 razy w roku a nie raz. 

Odpowiedź: Tak. 

  

Pytanie 3 

Czy dla pakietu 149 i 150 zamawiający może doprecyzować jakie materiały zużywalne i ile sztuk Wykonawca ma 
wliczyć w cenę przeglądu? Wg procedury producenta urządzeń z pakietów 149 oraz 150 podczas przeglądu 
należy sprawdzić parametry urządzeń a filtry oraz uszczelki drzwi sterylizatorów wymienia się jedynie wg ich 
zużycia, nie przy każdym przeglądzie. Nie mamy wiedzy, w chwili kalkulowania ceny oferty, jakie jest zużycie 
materiałów zużywalnych i która części będzie do wymiany, w związku z tym Wykonawca nie może skalkulować 
prawidłowo ceny przeglądu. Czy dla przejrzystości i równego traktowania Wykonawców zamówienia 
Zamawiający wymaga zaofertowania usługi przeglądu bez kosztów wymiany części, które jeśli są do wymiany 
będą zaofertowane na odrębnej ofercie, poza aktualnym zamówieniem? Uzasadnienie: Opis zamówienia 
powinien być sformułowany w sposób nie budzący zastrzeżeń co do jego treści  
Odpowiedź: Wymiana elementów zużywalnych, które wymienia się wg ich zużycia, nie wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści ofertę złożoną mailem , podpisana podpisem elektronicznym?  
Odpowiedź: Tak 

 
Zapytanie 9 
 
Pytanie 1 
Prośba o doprecyzowanie punktu 4.3 SIWZ (kable i przewody nie są wymienianymi standardowo podczas 

każdego przeglądu). Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana akcesorii odbywała się na podstawie 

odrębnej oferty cenowej przedstawionej każdorazowo Zamawiającemu do akceptacji? 

Odpowiedź:Tak 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniżej wymienionego urządzenia i utworzenie oddzielnego 

pakietu? Prośbę motywujemy faktem, że urządzenia połączone w pakiety produkowane są przez innych 

wytwórców, a ze względu na swą specyfikę powinny być serwisowane przez przeszkolony przez producentów 

personel. Jako autoryzowany serwis Zoll dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze 

wskazanymi urządzeniami.- zadanie 29 pozycja 3:  Defibrylator M-Series 

Odpowiedź: Załącznik nr 2 Formularz cenowy- poprawny 

Pytanie 3 

Prosimy o podanie przewidywanych terminów przeglądów dla powyżej wymienionych urządzeń. Znajomość 

ilości dojazdów do Klienta potrzebna jest do poprawnego obliczenia kosztów realizacji usługi.  

Odpowiedź:  
1) 16.12.2021 
2) 21.01.2022 
3) 01.07.2021 
 


