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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, Pakiet 7 
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? 
ODPOWIEDŹ na pyt. nr 1.: Zamawiający informuje że wszystkie aparatu do znieczulenia 
posiadają kardiomonitory typu B450 lub B650, kardiomonitory te są odrębnie wyszczególnione 
w wykazie. Wszystkie te kardiomonitory ( 9 szt.) posiadają moduły gazowe, zamawiający 
wymaga wliczenia w cenę przeglądów modułów gazowych jak również innych zestawów "kit" 
przewidzianych do wymiany w trakcie przeglądu. 
 
 
Pytanie 2, Pakiet 7 
Czy inkubatory wymagają wymiany akumulatorów? Jeżeli tak, to czy mają być wliczone w 
cenę przeglądu czy będą rozliczane osobno na podstawie odrębnej oferty? 
Odpowiedż: Zamawiający informuje, że inkubatory wymagają zgodnie z wytycznymi 
producenta i harmonogramem przeglądów wymiana akumulatorów raz na dwa lata. 
Zamawiający wymaga wliczenia w cenę przeglądów akumulatorów jak również innych 
zestawów "kit" przewidzianych do wymiany w trakcie przeglądu. 
 
Pytanie nr 3. 
Czy Zamawiający dopuszcza przesuniecie terminów testów dla części urządzeń (wcześniejsze 
wykonanie) w celu ograniczenia liczby przyjazdów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminów testów dla urządzeń.  
Termin wykonania testów determinuje data ostatnio wykonane testu dla danego urządzenia. 
 
 
Pytanie nr 4. 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części testów przez podwykonawcę posiadającego 
akredytację dla urządzeń, dla których Wykonawca nie posiada autoryzacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie części testów przez podwykonawcę, który  
spełnia wszystkie stawiane wymagania w SIWZ. Patrz też rozdział VD w SIWZ i pkt 13 w zał. nr 
1 do SIWZ. 
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Pytanie nr 5. dotyczące zapisów SIWZ – rozdział VI punkt „A punkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby z dokumentu autoryzacji wynikało, że Wykonawca jest jednym i 
wyłącznym dostawcą usług serwisowych w Polsce, w tym sprzedaży, dystrybucji oraz szkoleń 
instruktażowych dla wszystkich wyrobów medycznych, serwisanci ukończyli wszystkie szkolenia 
przewidziane przez wytwórcę w zakresie obsługi serwisowej  dla wszystkich wyrobów medycznych 
oraz na dokumencie autoryzacji serwisu znajduje adres Wykonawcy (bez nr telefonu i adresu www, i 
adresu e-mai) ? 
Wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie Wykonawcy podając wymagane dane tj. nr 
telefonu i adresu www, i adresu e-mai. 
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr  6.  Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu 
Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-
zagrozenia-epidemicznego) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie 
oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? 
 W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej. 
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 7. dotyczące zapisów umowy paragraf 7  ustęp „I” punkt 1:  Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ? 
Odpowiedź: Podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 8. dotyczące zapisów umowy paragraf 7  ustęp „I” punkt 1:   
Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni 
to Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? 
Odpowiedź: Dopuszcza się taką możliwość.  
 

 

 

 

                                                                      (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  


