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Nr postępowania SZP-332-86PN/2020                                      Olsztyn, dnia 31-12-2020r. 
 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: Autoryzowany serwis pogwarancyjny 

specjalistycznej aparatury medycznej 

  

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 

lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2019r.  poz. nr 1843 z p. zm.)  Zamawiający, 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia  treść Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia /SIWZ/ 
 

 

Pytanie nr  1. Zadanie nr  14. 
 Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia w ramach ogłoszonego postępowania jest 
„Autoryzowany serwis pogwarancyjny specjalistycznej aparatury medycznej” , a oferty wykonawców, 
którzy nie posiadają aktualnej akceptacji autoryzacyjnej producenta zostaną odrzucone. W załączniku 
opisu przedmiotu zamówienia znajduje się zapis: 

„Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i napraw 
aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Zamawiającego.     
Aparatura i sprzęt medyczny został podzielony na zadanie wg. ich producentów.   
Czas trwania umowy 36 miesięcy” 
Jednocześnie w szczegółowym opisie zadania nr 14 brak jest odniesień do przeglądów, a jedynie 
opis dotyczący wykonywania testów specjalistycznych. 
W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie: 

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 14 wymaga tylko świadczenia usług wykonywania 

testów specjalistycznych? Jeśli tak warunek posiadania autoryzacji producenta winien być 
wyłączony dla tego zadania z uwagi na fakt, iż są to jednostki niezależne, posiadające akredytację do 
realizacji tego rodzaju czynności. 
Odpowiedź ad. 1:  Zamawiający w zakresie zadania nr 14 wymaga tylko świadczenia usług 

wykonywania testów specjalistycznych 

 

Pytanie nr  2. Zadanie nr  14. 
W przypadku, gdy przedmiotem zadania nr 14 jest świadczenie usług serwisowych w zakresie 
przeglądów aparatury i wskazanych w opisie testów specjalistycznych, wnosimy o wyłączenie z 
zakresu zadania nr 14 urządzeń Agfa (Aparat RTG przewoźny przyłóżkowy DX-D 100 typ 5411/400 
oraz detektorów cyfrowych współpracujących z tym systemem) do odrębnego zadania z uwagi na 
fakt, iż jedynie xxxxxxx świadczy autoryzowane usługi serwisowe systemów Agfa i żaden z 
wykonawców innych niż Agfa nie wykaże autoryzacji producenta dla wskazanych powyżej rozwiązań. 
Odpowiedź ad. 2:  Zamawiający w zakresie zadania nr 14 wymaga tylko świadczenia usług 

wykonywania testów specjalistycznych” 

Pytanie nr 3. Dotyczy zapisów SIWZ – par. IV 
Prosimy o zmianę terminu świadczenia zamówienia z 36 miesięcy na 24 miesiące dla zadania 13.  
Powyższa prośba wynika z trudnymi do przewidzenia i oszacowania zmianami kosztów zakupu części 
zamiennych, robocizny oraz energii/paliw w tak długim okresie czasu. 
Odpowiedź ad. 3: Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na zmianie wymaganego terminu 

świadczenia usług w zakresie zadania nr 13 z 36 na 24 miesiące.  
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Pytanie nr 4. Dotyczy zad. nr 6. 
Czy Zamawiający W POZYCJACH 3 , 4 i 5 Załącznika nr 2 Cenowego  
w zakresie 3 sztuk Urządzeń Bair Hugger typu 775 ma na myśli tylko 1 przegląd płatny w ciągu 

36 miesięcy ?  
Uzasadnienie:  
Z naszej wiedzy jako autoryzowanego serwisu urządzeń 3M wynika iż urządzenia zakupione w 
ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2019 – tożsame z datą rozpoczęcia 
eksploatacji – posiadają 36 miesięczny okres gwarancji tj: bezpłatne przeglądy w roku:  
2019 – miał już miejsce , 2020 , 2021. 
 

 Odpowiedź ad.4.: Zamawiający potwierdza że dla urządzeń do ogrzewania pacjenta 3M Bair 

Hugger 775 w okresie 36 miesięcy trwania umowy będzie przewidziany 1 przegląd płatny. 

 

 

                                                                      (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                  Piotr Wichowski 
        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

             
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


