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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
ZP - 1517/ 18 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przeglądów technicznych                      
i serwisowania aparatury medycznej sprzętu medycznego (znak sprawy: Z/18/PN/18). 
 
 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 
 
1. Dotyczy pakietu nr 17 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 17 urządzeń z pozycji 10 i 11 i 
utworzy z nich oddzielny pakiet? Jako autoryzowany serwis respiratorów Pneupac dysponujemy  
personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu  
gwarantujemy najwyŜszą jakość przeprowadzonych usług. 
Odp.  Zamawiający nie wyraŜa zgody.  
 

2. Dotyczy pakietu nr 49 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 49 urządzeń z pozycji 8 i utworzy z 
nich oddzielny pakiet (lub dołoŜy tę pozycję do pakietu nr 56, który równieŜ dotyczy łóŜek Hill 
Rom)? Jako autoryzowany serwis łóŜek Hill Rom dysponujemy personelem przeszkolonym i 
doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyŜszą 
jakość przeprowadzonych usług. 

Odp.  Zamawiający nie wyraŜa zgody.   
 

3. Zadanie 15 - diatermie (poz. 4, 6, 11-21, 23-24) 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr15 pozycji 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24 diatermie produkcji EMED i stworzenie pakietu składającego się wyłącznie z tych 
diatermii 
Odp.  Zamawiający nie wyraŜa zgody.   
 
4. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ  pkt V ppkt 3a) wymaga min od wykonawcy ” 
posiadania określonego przez producenta sprzętu instrukcje serwisowe sprzętu oraz odpowiednie 
procedury i instrukcje wykonywania czynności” 
Czy w związku z tym zapisem zamawiający dla pakietu nr 14, 17, 18, 35 wymaga od wszystkich 
wykonawców przedstawienia aktualnego dostępu do licencjonowanego oprogramowania 
serwisowego, gdzie znajdują się aktualne procedury i instrukcje wykonywania czynności 
przeglądowych? 



Odp. Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku określonego w SIWZ w pkt. V 
ppkt. 3a wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza,  złoŜenia dokumentu określonego jako Załącznik nr 6 do SIWZ pn. 
„Wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu lub urządzeń technicznych”   
 
5. Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji  wiedzy i 
doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu 
medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla pakietu nr 14, 17, 18, 
35  imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem 
wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie 
odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i 
umiejętności do wykonania czynności serwisowych? 
Odp. Zamawiający postawił wymóg opisany w pkt. V.1.2)3c), w przypadku zadań: 14, 17, 18, 
35 jest to wymóg dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, co najmniej: 
1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych oraz  
1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej  
/sprzętu medycznego toŜsamych co do rodzaju urządzeniom będącym  przedmiotem   
zamówienia.  
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  złoŜenia dokumentu określonego 
jako Załącznik nr 5 do SIWZ pn. „Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”   
 
6. Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany 
części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert róŜnych 
Wykonawców  zgodzi się dla pakietu nr 14, 17, 18, 35 ,  na dodanie wymogu wymiany części 
eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, 
 według listy poniŜszej.  Części te mają być  wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i  na 
fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców. 
 
MS15174 MEC PRT FOAM DISK 56 szt. 

MS29574 
E/M PRT BATTERY M540 I2C 
3AH 28 szt. 

D02316 Filter (G1/8)   1 szt. 
MX08892 Oxylog (Spirolife) ServSet 2y   3 szt. 
2M30114 Infrared heater element 230V   2 szt. 
2M30084 HALOGENLAMP    12V 50W   6 szt. 
MX08879 CaleoSet 2J Basic Unit   1 szt. 
MX08883 CaleoSet 2J O2+Humidifier   1 szt. 
MS20335 INFINITY M300 BATTERY KIT 20 szt. 
Odp.  Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie zaproponowanego wymogu. Zamawiający 
według swojej opinii w sposób wystarczający zabezpieczył ten zakres zamówienia poprzez  
zapis w Załączniku Nr 1 do SIWZ: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi 
przy uŜyciu oryginalnych  i fabrycznie nowych części zamiennych.” 
 



7. W pakiecie 14 znajdują się monitory pacjenta wraz z centralą. Według zapisów w instrukcji 
obsługi monitory powinny mieć przeglądy co 24 miesiące. Czy zamawiający zmieni częstość 
przeglądów na 1 w trakcie trwania umowy ?  
Odp. Tak.  Zamawiający potwierdza, Ŝe omyłkowo wpisana została ilość przeglądów dla 
urządzeń wymienionych w zadaniu 14. 
Jednocześnie zmianie uległa ilość nadajników telemetrycznych w poz. 10:  
jest: 2 powinno być: 6  
(w załączeniu aktualny, poprawiony formularz cenowy zadania 14). 
   
8. W pakiecie 14 znajdują się monitory pacjenta C500 i C700 gdzie podczas przeglądu wykonuje 
się kalibrację ekranu. Czy zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonujących dokonania 
kalibracji ekranu monitorów? 
Odp. Zamawiający będzie wymagał świadczenia usług przeglądów technicznych urządzeń w 
pełnym zakresie, jeŜeli więc podczas przeglądu technicznego wskazanych monitorów 
wymagana jest kalibracja ekranu , to oczywistym jest, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania tych czynności. 
 
9. W pakiecie 17 znajdują się aparaty róŜnych producentów. W pozycji poz.1-3 znajdują się 
Oxylogi producenta firmy Drager. Czy zamawiający w celu umoŜliwienia złoŜenia oferty przez 
autoryzowany serwis wydzieli te urządzenia do osobnego pakietu zmieniając zgodnie z 
wytycznymi instrukcji obsługi częstotliwość przeglądów z 2 na 1  w trakcie trwania umowy? 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji i utworzenia 
oddzielnego zadania. Według wiedzy Zamawiającego tylko w przypadku respiratora Oxylog 
3000 plus (poz. 3 formularza cenowego) wymagany jest 1 przegląd w okresie 2 lat, co 
Zamawiający uwzględnił w formularzu cenowym. 
 
10. W pakiecie 18 poz. 1 znajduje się inkubator Babytherm, który według zapisów w instrukcji 
obsługi powinien mieć przeglądy co 12 miesięcy. Czy zamawiający zmieni częstość przeglądów z 
4 na 2 w trakcie trwania umowy ?  
Odp. Tak.  Zamawiający potwierdza, Ŝe omyłkowo wpisana została ilość przeglądów dla 
urządzenia w poz. 1 w zadaniu 18:  
jest: 4 w ciągu 2 lat, powinno być 2 w ciągu 2 lat (w załączeniu aktualny, poprawiony 
formularz cenowy zadania 18)  
 

11. Dotyczy zadania 20 

a)  Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia załącznik 1 do SIWZ punkt 2: Firma nasza 
dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inŜyniera 
serwisowego i nie stosuje praktyki uŜywania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na 
zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym. 
Odp. Tak.  

b)  Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ wykaz narzędzi: Z uwagi na fakt, Ŝe Wykonawca zamierza 
złoŜyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu wyłączne w zakresie usługi przeglądów 
technicznych. Prosimy o zgodę na pominięcie w załączniku nr 6 punktu 1 tabelki, dotyczącego 
zaplecza technicznego i magazynowego. Realizowanie usługi przeglądu technicznego aparatu 
VIVID E9 nie wymaga uŜycia części zamiennych, części zuŜywalnych i materiałów 
eksploatacyjnych. Natomiast Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania takiej 
usługi. 



Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 

c)  Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na  pozostawienie w formularzu ofertowym zapisów 
dotyczących tylko tego pakietu, na który składana jest oferta? 

 Odp. Tak. 

12. Dotyczy pakietu nr 23: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać 
powinien takŜe wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie 
precyzyjnej odpowiedzi w powyŜszym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz 
realizacji zamawianych usług jak równieŜ prawidłowego przygotowania oferty. 
Odp. Przegląd techniczny uwzględniać powinien zakres opisany w Załączniku Nr 1, w tym 
wymianę wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz w razie konieczności, 
wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat. Wykonawca  dokumentuje wykonanie 
i zalecenia wynikające z przeglądu , które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Zamawiający nie dysponuje zbiorem danych na temat dat wymian akumulatorów. 
 
13: Dotyczy pakietu nr 17: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien 
takŜe wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej 
odpowiedzi w powyŜszym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji 
zamawianych usług jak równieŜ prawidłowego przygotowania oferty. 
Odp. Przegląd techniczny uwzględniać powinien zakres opisany w Załączniku Nr 1, w tym 
wymianę wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz w razie konieczności, 
wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat. Wykonawca  dokumentuje wykonanie 
i zalecenia wynikające z przeglądu , które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Zamawiający nie dysponuje zbiorem danych na temat dat wymian akumulatorów. 
 
14: Dotyczy pakietu nr 10, 11, 13, 14, 55: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd monitorów uwzględniać powinien 
takŜe wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej 
odpowiedzi w powyŜszym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji 
zamawianych usług jak równieŜ prawidłowego przygotowania oferty. 
Odp. Przegląd techniczny uwzględniać powinien zakres opisany w Załączniku Nr 1, w tym 
wymianę wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą oraz w razie konieczności, 
wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat. Wykonawca  dokumentuje wykonanie 
i zalecenia wynikające z przeglądu , które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Zamawiający nie dysponuje zbiorem danych na temat dat wymian akumulatorów. 
 
15: Dotyczy pakietu nr 16, 22: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje 
takŜe przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o 
wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego 
precyzyjnych wyjaśnień w powyŜszym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej 
oferty przetargowej. 
Odp.  Nie, przegląd aparatów do znieczulania (zadanie 16 i 22) nie obejmuje przeglądów  
monitorów funkcji Ŝyciowych pacjenta (monitory funkcji Ŝyciowych pacjenta zawarte są w 
zadaniu 10), obejmuje natomiast przeglądy modułów gazowych. Zamawiający informuje, Ŝe 



aparaty do znieczuleń posiadają moduły gazowe typu: E-CA i OV - 00 firmy GE Healthcare, 
rok produkcji 2009.   
 
16: Dotyczy pakietu nr 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 55: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych 
ww. pakietach ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyŜszym zakresie 
pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej oraz realizacji 
zamawianego rodzaju usług. 
Odp. Zamawiający z powodu braku danych, tylko w pojedynczych pozycjach nie podał roku 
produkcji urz ądzenia  i  nie jest moŜliwe uzupełnienie w tym zakresie.     
 
17: Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od 
wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdroŜonego w swych 
strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a takŜe PN-EN ISO 
13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną  
z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces naleŜytego wykonania zamówienia, dając tym 
samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. 
Odp. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, określonych w pkt. V. SIWZ 
 
18: Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od 
wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-
pomiarowych wraz z waŜnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest 
jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces naleŜytego wykonania zamówienia, dając tym 
samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. 
Odp. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza złoŜenia dokumentu określonego jako Załącznik nr 6 do SIWZ pn. „Wykaz 
narzędzi, wyposaŜenia zakładu lub urządzeń technicznych”   
 
19. Dot. pkt. III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 1 Formularz cenowy 
Zadanie 3 - rezonans magnetyczny. 
Wnosimy o podzielenie zadania nr 3 dotyczącego przeglądów serwisowych rezonansu 
magnetycznego Achieva 1.5T serii A i rezonansu magnetycznego Ingenia 1.5T i dopuszczenie 
wykonania serwisów przedmiotowych urządzeń w ramach odrębnych zadań.  
Urządzenia wymienione obecnie w przedmiocie zamówienia działają samodzielnie w związku z 
czym nie ma potrzeby, aby przegląd techniczny ww. urządzeń wykonywany był przez jednego 
wykonawcę. Ponadto, w chwili obecnej na rynku istnieje przynajmniej 3 wykonawców mających 
moŜliwość wykonania przeglądów technicznych rezonansu Achieva 1.5T serii A, natomiast serwis 
rezonansu magnetycznego Ingenia 1.5T wykonuje jedynie jego producent. Rozdzielenie serwisu 
przedmiotowych urządzeń wpłynie korzystnie na konkurencję, a co za tym idzie na ceny oferowane 
w postępowaniu.  W przypadku pozostawienia ww. zadania w dotychczasowym kształcie, ofertę 
złoŜy jedynie producent sprzętów tj. Philips Polska Sp. z o.o., a zaoferowana cena będzie znacząco 
wyŜsza niŜ w przypadku podzielenia zadania i dopuszczenia do udziału w postępowaniu firm 
konkurencyjnych.  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji i utworzenia 
oddzielnego zadania.   



 
20. Dot. Załącznik nr 1 Formularz cenowy Zadanie 3 - rezonans magnetyczny 
Zamawiający w Formularzu ofertowym w zakresie rezonansu magnetycznego Achieva 1.5T serii A 
wymaga wykonania 2 przeglądów w ciągu 1 roku oraz 3 w okresie 2 lat. Producent sprzętu zaleca 
wykonanie 2 przeglądów na rok. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w dalszym ciągu 
wymaga wykonania 3 przeglądów w okresie 2 lat.  
Odp. Zamawiający zmienia zapis w formularzu cenowym zadania 3 w poz. 1 w zakresie ilości 
przeglądów:  
jest: 3 w ciągu 2 lat, powinno być 4 w ciągu 2 lat (w załączeniu aktualny, poprawiony 
formularz cenowy zadania 3)  
 
21. Pytanie dot. SIWZ rozdz. V pkt. 1.2. ppkt. 3)a) – dotyczy zadania 1, 5, 6, 9 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający nabył urządzenie wraz z kompletnym 
oprogramowaniem uŜytkowym w obrębie wykupionych licencji a od Wykonawcy oczekuje 
posiadania stosownych kodów i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w 
stosunku do oprogramowania uŜytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury 
przeglądowej danego urządzenia, jeŜeli dotyczy. 
Brak wyraźnego rozdzielenia oprogramowania uŜytkowego od serwisowego moŜe skutkować 
problemami interpretacyjnymi, która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiedzialna jest 
za posiadanie odpowiednich licencji do korzystania z oprogramowania serwisowego, niezbędnego 
do wykonanie pełnej procedury przeglądowej.  
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, Ŝe w zakresie wymienionych zadań nabył urządzenia 
wraz z kompletnym oprogramowaniem uŜytkowym w obrębie wykupionych licencji 
natomiast Zamawiający nie posiada stosownych kodów i kluczy serwisowych.  
  
22. Pytanie dot. SIWZ rozdz. V pkt. 1.2. ppkt. 3)a) oraz dot. zał. 1 do SIWZ  – dotyczy 
zadania 1, 5, 6,  
Prosimy równieŜ o potwierdzanie, ze części wymieniane podczas przeglądu oraz dostarczane przy 
naprawach  mają być oryginalne, w oryginalnych opakowaniach od producenta aparatu; nie 
dopuszcza się stosowania zamienników, chyba, Ŝe producent oświadczy, Ŝe moŜna. 
Zaproponowany zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez 
Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z 
uŜytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem 
prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością 
Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. 
Uprzejmie informujemy, Ŝe na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu 
wykorzystania uŜywanych części do naprawy innych aparatów. 
Zwracamy uwagę, Ŝe instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niŜ 
przewidział producent, przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami 
szkoleniowymi oraz doświadczenia, moŜe prowadzić do sytuacji, w której określone prawem 
wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co moŜe nieść ryzyko w sferze 
bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na waŜność znaku 
CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo moŜe niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie 
pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada 
konfiguracji producenta (np. posiada części inne niŜ zalecane przez producenta) moŜe nie spełniać 
wymogów przeglądowych. 
 Odp. Zamawiający do zakresu, który obejmuje pytanie odniósł się w Załączniku Nr 1 do 



SIWZ, a mianowicie: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi przy uŜyciu 
oryginalnych  i fabrycznie nowych części zamiennych.  
UŜycie oryginalnych części regenerowanych producenta moŜliwe jest wyłącznie po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.”  
 Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis: „UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych 
innych producentów moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego” 
na następujący: UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych innych producentów moŜliwe 
jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i producenta.” 
 
23.  Pytanie dot. SIWZ rozdz. V pkt. 1.2. ppkt. 3)c) dot. zadania 1, 5, 9 
W związku z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego we wskazanym podpunkcie oraz w 
trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi 
m.in. w instrukcjach obsługi (dot. zadań 1, 5, 9), do przestrzegania których zobowiązany jest 
Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były 
wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. dysponujący 
pracownikami przeszkolonych przez producenta.  
Mając na uwadze powyŜsze zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie (i ewentualną 
odpowiednią modyfikację zapisów) czy Zamawiający oczekuje, by osoby bezpośrednio 
uczestniczące w wykonywaniu czynności serwisowych miały przeszkolenie zdobyte w bliŜej 
nieokreślonych miejscach na bliŜej nieokreślnych urządzeniach medycznych czy teŜ Zamawiający 
oczekuje, osoby bezpośrednio uczestniczące w wykonywaniu czynności serwisowych mają 
posiadać imienny certyfikat ze szkolenia dot. konkretnych modeli aparatów wydany przez 
producenta aparatu, co ma zostać udokumentowane wspomnianym dokumentem. 
Zwracamy uwagę, Ŝe podobne aparaty nawet tego samego producenta (np. rezonans magnetyczny) 
róŜnią się pomiędzy sobą i wymagają innej, specjalistycznej wiedzy; tym większe róŜnice 
występują pomiędzy budową i funkcjonowaniem podobnych urządzeń innych producentów. Tym 
samy trudno oczekiwać, by jeden wyszkolony pracownik ze znajomości jednego urządzenia 
posiadał kompetencje do wykonywania przeglądów czy napraw urządzenia innego producenta a 
jedynie podobnego z punktu widzenia przeznaczenia. 
Jest to równieŜ zgodne z linią orzecznictwa sygn. Akt. KIO 2043/2017 
Odp. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. Zamawiający postawił wymóg 
opisany w pkt. V.1.2)3c), jest to wymóg dysponowania osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: 
1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych oraz  
1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej  
/sprzętu medycznego toŜsamych co do rodzaju urządzeniom będącym  przedmiotem   
zamówienia.  
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  złoŜenia dokumentu określonego 
jako Załącznik nr 5 do SIWZ pn. „Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”   
 
24. Pytanie dot. zał. 1 do SIWZ pkt. 1 cz. Pomoc aplikacyjna – dotyczy zadania 6 
Czy Zamawiający wymaga, w ramach pomocy aplikacyjnej, przeprowadzenie jeden raz w roku 
szkolenia aplikacyjnego na Ŝyczenie Zamawiającego przez specjalistę aplikacyjnego posiadającego 
wiedzę z zastosowania klinicznego danego modelu urządzenia popartą pozytywnie zakończonymi 
szkoleniami przeprowadzonymi przez producenta aparatu? 



Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. Zamawiający określił wymóg pomocy  
aplikacyjnej w zakresie wsparcia technicznego przez inŜyniera serwisu oraz obowiązek 
świadczenia usługi obejmującej konserwację  software’u systemowego i aplikacyjnego., a 
takŜe wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i 
aplikacyjnego.  
Szczególnie w przypadku, kiedy zostaną przeprowadzone modyfikacje mające wpływ na 
dalszą prawidłową eksploatację sprzętu lub aparatury medycznej. (Załącznik nr 1 do SIWZ 
pkt. 1: Modyfikacje, Pomoc aplikacyjna) 
 
25. Pytanie dot. zał. 1 do SIWZ pkt. 2 – dotyczy zadania 1, 5, 6, 9 
Celem doprecyzowania zapisów oraz zgodnie z wytycznymi producenta prosimy o 
doprecyzowanie zdania: 
UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych innych producentów moŜliwe jest wyłącznie po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Przez dopisanie na końcu: „i producenta”. 
Zwracamy uwagę, Ŝe poszczególni nieautoryzowani wykonawcy czasami stosują części 
nieoryginalne wyglądające na pasujące do danego urządzenia ale, które ostatecznie nie są 
kompatybilne z urządzeniem naprawianym. Tym samy sugerujemy zastanowić się, czy przed 
zastosowaniem części nieoryginalnej nie byłoby lepiej dla Zamawiającego, by Wykonawcy 
przedłoŜył zapewnienia pozyskane od producenta, Ŝe dana część w istocie będzie właściwa do 
zastosowania. 
Odp. Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia: 

� w Załączniku Nr 1 do SIWZ zapis: „UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych 
innych producentów moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego”  

 otrzymuje brzmienie: „UŜycie fabrycznie nowych części zamiennych innych 
 producentów moŜliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego i 
 producenta”.  

 
26. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust. 6 – dotyczy zadania 1, 5, 6, 9 
Celem doprecyzowania zapisów oraz zachowania spójności prosimy o dopisanie na końcu 
pierwszego zdania słów: „spełniającemu wymogi SIWZ, tj. posiadającemu kwalifikacje, 
doświadczenia i certyfikaty toŜsame z wymaganymi w niniejszym postępowaniu” 
 Odp.  Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do treści 
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, Ŝe ma świadomość odpowiedzialności prawnej 
i finansowej z tytułu zlecenia usługi innemu Wykonawcy, więc dołoŜy wszelkiej staranności w 
wyborze tegoŜ Wykonawcy.   
 
27. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust. 10 
Prosimy o doprecyzowanie brzmienia i nadanie brzmienia zgodnego z przepisami prawa – art. 355 
KC tj. prosimy o zastąpienie słowa: „najwyŜszą” słowem: „naleŜytą”  
Odp. Zamawiający zmienia w Załączniku Nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”: 
w § 3 ust. 10 zapis: „Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą 
starannością, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie 
oraz odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy.” na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot 
umowy z naleŜytą starannością, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane umiejętności, 



wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne konieczne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
w § 4 ust. 8 zapis: „Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą 
starannością, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane umiejętności, wiedzę, doświadczenie 
oraz odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne konieczne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy.” na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot 
umowy z naleŜytą starannością, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane umiejętności, 
wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne konieczne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.” 
 
28. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 4 ust. 7 – dotyczy zadania 6 
Prosimy o zastąpienie słowa „importu” określeniem „sprowadzenia z zagranicy”. W świetle 
prawodawstwa UE, pojęcie importu oznacza przywóz towarów spoza obszaru państw 
członkowskich UE – EOG (czyli np. Rosji czy USA). 
Odp. Zamawiający zmienia treść w § 4 ust. 7 Załącznika Nr 7 Wzór umowy, zapis: 
„Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – wynosić 
będzie do 2 dni roboczych, a w przypadku gdy konieczny jest import części do naprawy-termin ten 
nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 dni roboczych od daty zgłoszenia” otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – 
wynosić będzie do 2 dni roboczych, a w przypadku gdy konieczny jest import części do 
naprawy lub sprowadzenie części z zagranicy, termin ten nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia.  

  
29. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 4 ust.8 – dotyczy zadania 6 
Prosimy o usunięcie – zapis jest juŜ w par. 3 ust. 10 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zwracając uwagę na fakt, Ŝe zapis co do treści 
jest toŜsamy ale  musi być przywołany zarówno  w § 3 jak i w § 4, poniewaŜ w kaŜdym 
przypadku odnosi się do konkretnych, innych  zadań. 
 
30. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 – dotyczy zadania 1, 5, 6,  
Czy Zamawiający doprecyzuje zdanie: 
„W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy” 
Przez dopisanie na jego końcu: „z zastrzeŜeniem, Ŝe powyŜsze ograniczenie nie dotyczy zmiany ceny 
w przypadku zmiany stawki VAT.” 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zaproponowane uzupełnienie zapisu. Treść § 7  
precyzyjnie odnosi się do moŜliwości wprowadzenia zmian we wzorze umowy. Oczywistym 
jest, Ŝe cytowana przez Wykonawcę klauzula nie odnosi się do zmiany ceny w przypadku 
zmiany podatku VAT, ta zmiana  nastąpi  z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę podatku VAT (zdanie 3 § 7 Wzoru umowy) 
 
31. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust. 1 pkt. b) – dotyczy zadania 6 
Wziąwszy pod uwagę, iŜ zastrzeŜenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a 
nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, Ŝe zastrzeŜenie zbyt wysokich kar umownych 
negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z 
prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 
10% rocznej wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „jednak łączenie nie więcej niŜ 
10% wartości rocznej obsługi danego urządzenia” – na końcu punktu. 



Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I 
CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeŜenie kary umownej w 
"określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, Ŝe kara ta powinna być w chwili 
zastrzegania wyraŜona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłuŜenie się innymi miernikami 
wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeŜeli 
ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej 
zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 
483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną. 
Odp.  Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do treści 
SIWZ. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia w § 8 ust. 1 pkt. b) zapis: „w przypadku 
przekroczenia terminu naprawy (zadania: 2, 4, 6) oraz niedostarczenia aparatury zastępczej 
(zadania 10-15, 19, 23, 35, 55) - w wysokości 0,1 % wartości naprawy/przeglądu danego 
urządzenia, za kaŜdy dzień zwłoki” który otrzymuje brzmienie: „w przypadku przekrocz enia 
terminu naprawy (zadania: 2, 4, 6) oraz niedostarczenia aparatury zastępczej (zadania 10-15, 
19, 23, 35, 55) - w wysokości 0,1 % wartości naprawy(zadanie 2, 4, 6) /przeglądu danego 
urządzenia (zadanie 10-15, 19, 23, 35, 55) - za kaŜdy dzień zwłoki” 
 
32. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.3 – dotyczy zadania 1, 5, 6, 9 
Prosimy o dopisanie na końcu ustępu poniŜszej treści: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie, w jakim bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 
WYKONAWCY, niezaleŜnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z 
realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 
rocznej wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie 
obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę 
moŜliwości uŜytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne 
płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. 
 Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w 
kontekście coraz powszechniejszej zasady, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna 
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie 
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe ograniczenie 
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata 
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niŜszej ceny, a wyznaczony pułap kar 
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym 
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do naleŜytego, w tym terminowego wykonania umowy. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do treści 
SIWZ. 
 
33.  Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.4, 5 
Prosimy o doprecyzowanie ustępów 4 i 5: „ z zastrzeŜeniem ust. 3”, co pozwoli na zaoferowanie 
konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanej zapisu do treści 
SIWZ.  
 
 



 34. Pytanie dot. zał. 7 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust. 8 – dotyczy zadania 6 
Mając na uwadze, Ŝe konieczność ewentualnego pokrycia utraconych przychodów na skutek 
przestoju urządzenia medycznego jest istotnym czynnikiem kosztotwórczym, prosimy o bardzo 
precyzyjne wskazanie, jakich wielkości, wyraŜonych w polskiej walucie, utraconego przychodu 
moŜe spodziewać się wykonawca za kaŜdy dzień przestoju danego urządzenia – brak podania 
wyŜej wymienionej kwoty uniemoŜliwi Wykonawcy przeprowadzenie prawidłowej kalkulacji do 
oferty.  
Jednocześnie zwracamy uwagę, Ŝe taka konstrukcja postanowień umownych moŜe w istotny 
sposób wpłynąć na oferowaną ostatecznie kwotę za przedmiot umowy. 
Odp. Pojęcie utraconych przychodów odnosi się do przychodów, które Zamawiający 
uzyskałby z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych przy pomocy urządzenia medycznego, 
gdyby nie było ono wyłączone z eksploatacji. Kwota utraconych przychodów zaleŜy 
kaŜdorazowo od wielu czynników, takich jak np. wyceny określonego świadczenia 
zdrowotnego, ilości tych świadczeń, okres wyłączenia urządzenia medycznego z eksploatacji i 
inne, nie jest więc moŜliwe określenie z góry kwoty utraconych korzyści.  
 
 35. Pytanie dot. zał. 2 do SIWZ Formularz cenowy – dotyczy zadania 6 poz. 2 stacja robocza 
do mammografii syngo MammoReport 
Mając na uwadze, Ŝe urządzenie medyczne syngo MammoReport jest typowym urządzeniem z 
obszaru IT, co wiąŜe się z bardzo szybkim „starzeniem się” poszczególnych elementów zarówno w 
obszarze sprzętowym jak oprogramowania oraz, mając na uwadze, Ŝe urządzenie to zostało 
dostarczone Zamawiającemu w 2010 roku, dostępność wszystkich części zamiennych moŜe być w 
pewnym momencie ograniczona. Rzeczywisty okres, kiedy dostępne będą części zamienne 
uzaleŜniony jest m. in. od zapasów magazynowych producenta. Mając na uwadze powyŜsze 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe obsługa serwisowa w zakładanym standardzie będzie odbywała się tak 
długo, jak długo producent będzie posiadał części zamienne. W przypadku rzeczywistego braku 
niezbędnych do naprawy części Wykonawca poinformuje Zamawiającego o braku moŜliwości 
wywiązania się z naprawy urządzenia i jednocześnie w drodze aneksu do umowy ww. urządzenie 
zostanie wyłączone z umowy. Sytuacja opisana powyŜej nie będzie rodziła jakichkolwiek roszczeń 
wobec Wykonawcy w szczególności w związku z niewywiązaniem się z postanowień umownych 
jak termin naprawy i inne. 
 Względnie pełna obsługa serwisowa będzie moŜliwa po wykonaniu migracji syngo MammoReport 
do posiadanego przez Zamawiającego systemu syngo.via z jednoczesnym dostarczeniem nowych 
komponentów IT jak komputer i monitory.  
Kolejną alternatywą jest unowocześnienia urządzenia poprzez wymianę sprzętu komputerowego 
oraz oprogramowania do wersji obecnie oferowanej przez producenta urządzeń.  
Uprzejmie prosimy o zajęcie precyzyjnego stanowisko, które rozwiązanie ma być zastosowane w 
umowie. 
Odp.  Zamawiający jak równieŜ Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć  dostępności części 
zamiennych w przyszłości. JeŜeli więc w trakcie świadczenia usługi zaistnieje sytuacja 
związana z brakiem dostępności części zamiennych, Zamawiający podejmie decyzję co do 
zakresu dalszego świadczenia usługi.   
 
 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy: 
 

 1. w formularzu cenowym Zadania 5 – Zamawiający wykreśla poz. 8 w zadaniu 5, tj.  



„Aparat 
rentgenowski 

MULTIX TOP ACSS P 1 1 2”      
  

 i prosi o nie wycenianie tej pozycji.  
Uzasadnienie: przedmiotowy aparat rentgenowski na podstawie orzeczenia technicznego 
został skasowany i zdemontowany. (w załączeniu aktualny formularz zadania 5) 
 
Zamawiający niniejszym informuje, Ŝe modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ)  w przedmiotowym postępowaniu poprzez wykreślenie 
zadania 22: „Aparaty do znieczulania”, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej 
numeracji zadań. 
 
 

 Zamawiający zmienia zapisy SIWZ: 
 
 w pkt. III. SIWZ   

zapis: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi: 

    1.  przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 1, 3, 5, 
7-60 

2.  pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do pracy w 
zakresie zadań: 2, 4, 6, 
szczegółowo opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ dla aparatury medycznej/ sprzętu medycznego 
objętej przedmiotowym zamówieniem zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 
2 do SIWZ.” 
otrzymuje brzmienie:  

    1.  przeglądów technicznych aparatury medycznej/sprzętu medycznego w zakresie zadań: 1, 
3, 5, 7- 21, 23-60 

2.  pełnego serwisowania aparatury medycznej w celu utrzymania jej w  gotowości do pracy 
w zakresie zadań: 2, 4, 6, 
szczegółowo opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ dla aparatury medycznej/ sprzętu 
medycznego objętej przedmiotowym zamówieniem zgodnie z formularzem cenowym 
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.” 
 
zapis: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  na następujące zadania:  
        Zadanie 1: Tomograf SPECT/CT  
       Zadanie 2:  Tomograf komputerowy      
        Zadanie 3:  Rezonans magnetyczny 
 Zadanie 4: Aparaty rentgenowskie 
 Zadanie 5: Aparaty rentgenowskie 
 Zadanie 6: Aparatura medyczna 
 Zadanie 7: Ultrasonografy 
 Zadanie 8: Ultrasonograf 
 Zadanie 9: Ultrasonografy 
 Zadanie 10: Monitory pacjenta  
 Zadanie 11: Monitory pacjenta 
 Zadanie 12: Monitory pacjenta 
 Zadanie 13: Monitory pacjenta 
 Zadanie 14: Monitory pacjenta  



 Zadanie 15: Diatermie 
 Zadanie 16: Aparaty do znieczulania 
 Zadanie 17: Respiratory 
 Zadanie 18: Inkubatory 
 Zadanie 19: Echokardiografy 
 Zadanie 20: Echokardiograf 
 Zadanie 21: Lasery zabiegowe i okulistyczne 
 Zadanie 22: Aparaty do znieczulania  
 Zadanie 23: Defibrylator 
 Zadanie 24: Aparat do badania słuchu 
 Zadanie 25: Aparat do krąŜenia pozaustrojowego 
 Zadanie 26: Aparat do pomiaru przepływu krwi 
 Zadanie 27: Aparat do rozmraŜania krwi 
 Zadanie 28: Aparat do wykonywania preparatów 
 Zadanie 29: EMG (Elektromiograf) 
 Zadanie 30: Fakoemulsyfikator 
 Zadanie 31: Fotokoagulator 
 Zadanie 32: Moduł kontrolowania insulinoterapii 
 Zadanie 33: Moduł rzutu minutowego serca 
 Zadanie 34: Monitor nerwów 
 Zadanie 35: Nadajnik telemetryczny - przenośny monitor pacjenta 
 Zadanie 36: Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
 Zadanie 37: Pompa irygacyjna 
 Zadanie 38: Separator komórkowy 
 Zadanie 39: Spirometry 
 Zadanie 40: Stacja uzdatniania wody 
 Zadanie 41: Sterylizator 
 Zadanie 42: System do elektrofizjologii  
 Zadanie 43:Tomograf okulistyczny 
 Zadanie 44: Wielofunkcyjne  urządzenie do wykonywania terapeutycznej aferezy i 
 ciągłych nerko-  zastępczych zabiegów terapeutycznych 
 Zadanie 45: Wstrzykiwacz kontrastów 
 Zadanie 46: Wstrzykiwacz kontrastów 
 Zadanie 47: Aparatura medyczna 
 Zadanie 48: Cieplarka 
 Zadanie 49: ŁóŜka 
 Zadanie 50: Mikropłytkowy czytnik absorbancji 
 Zadanie 51:Komora do hodowli bakterii 
 Zadanie 52: Pompy infuzyjne i stacja dokująca  
 Zadanie 53: Komora laminarna 
 Zadanie 54: Wiertarki chirurgiczne 
 Zadanie 55: Monitory pacjenta i stacja centralnego nadzoru 
 Zadanie 56: ŁóŜko wielopozycyjne 
 Zadanie 57: Stół zabiegowy 
 Zadanie 58: Audiometr 
 Zadanie 59: Aparaty rengenowskie 
 Zadanie 60: Aparatura medyczna „ 



otrzymuje brzmienie:  „Zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert częściowych  na następujące 
zadania:  
        Zadanie 1: Tomograf SPECT/CT  
       Zadanie 2:  Tomograf komputerowy      
        Zadanie 3:  Rezonans magnetyczny 
 Zadanie 4: Aparaty rentgenowskie 
 Zadanie 5: Aparaty rentgenowskie 
 Zadanie 6: Aparatura medyczna 
 Zadanie 7: Ultrasonografy 
 Zadanie 8: Ultrasonograf 
 Zadanie 9: Ultrasonografy 
 Zadanie 10: Monitory pacjenta  
 Zadanie 11: Monitory pacjenta 
 Zadanie 12: Monitory pacjenta 
 Zadanie 13: Monitory pacjenta 
 Zadanie 14: Monitory pacjenta  
 Zadanie 15: Diatermie 
 Zadanie 16: Aparaty do znieczulania 
 Zadanie 17: Respiratory 
 Zadanie 18: Inkubatory 
 Zadanie 19: Echokardiografy 
 Zadanie 20: Echokardiograf 
 Zadanie 21: Lasery zabiegowe i okulistyczne 
 Zadanie 22: Aparaty do znieczulania  
 Zadanie 23: Defibrylator 
 Zadanie 24: Aparat do badania słuchu 
 Zadanie 25: Aparat do krąŜenia pozaustrojowego 
 Zadanie 26: Aparat do pomiaru przepływu krwi 
 Zadanie 27: Aparat do rozmraŜania krwi 
 Zadanie 28: Aparat do wykonywania preparatów 
 Zadanie 29: EMG (Elektromiograf) 
 Zadanie 30: Fakoemulsyfikator 
 Zadanie 31: Fotokoagulator 
 Zadanie 32: Moduł kontrolowania insulinoterapii 
 Zadanie 33: Moduł rzutu minutowego serca 
 Zadanie 34: Monitor nerwów 
 Zadanie 35: Nadajnik telemetryczny - przenośny monitor pacjenta 
 Zadanie 36: Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
 Zadanie 37: Pompa irygacyjna 
 Zadanie 38: Separator komórkowy 
 Zadanie 39: Spirometry 
 Zadanie 40: Stacja uzdatniania wody 
 Zadanie 41: Sterylizator 
 Zadanie 42: System do elektrofizjologii  
 Zadanie 43:Tomograf okulistyczny 
 Zadanie 44: Wielofunkcyjne  urządzenie do wykonywania terapeutycznej aferezy i 
 ciągłych nerko- zastępczych zabiegów terapeutycznych 
 Zadanie 45: Wstrzykiwacz kontrastów 



 Zadanie 46: Wstrzykiwacz kontrastów 
 Zadanie 47: Aparatura medyczna 
 Zadanie 48: Cieplarka 
 Zadanie 49: ŁóŜka 
 Zadanie 50: Mikropłytkowy czytnik absorbancji 
 Zadanie 51:Komora do hodowli bakterii 
 Zadanie 52: Pompy infuzyjne i stacja dokująca  
 Zadanie 53: Komora laminarna 
 Zadanie 54: Wiertarki chirurgiczne 
 Zadanie 55: Monitory pacjenta i stacja centralnego nadzoru 
 Zadanie 56: ŁóŜko wielopozycyjne 
 Zadanie 57: Stół zabiegowy 
 Zadanie 58: Audiometr 
 Zadanie 59: Aparaty rengenowskie 
 Zadanie 60: Aparatura medyczna”  
 
w pkt. V. 1.2. 3)b) SIWZ zapis: „posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 
przedmiotowego zamówienia  wynikające z wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług o wartości co najmniej  
  Zadanie 1:         4.200,00 zł kaŜdej z nich  
  Zadanie 2:    243.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 3:      28.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 4:    790.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 5:      25.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 6:       80.000,00 zł kaŜdej z nich  
  Zadanie 7:       28.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 8:        5.500,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 9:     55.000,00  zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 10:  102.000,00  zł .kaŜdej z nich 
  Zadanie 11:      22.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 12:      5.000,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 13:     28.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 14:    28.000,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 15:     27.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 16:     26.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 17:     34.500,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 18:    3.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 19:     9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 20:    1.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 21:    6.700,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 22:  14.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 23:     2.700,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 24:       380,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 25:     9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 26:    1.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 27:     5.500,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 28:    6.500,00 zł kaŜdej z nich 



  Zadanie 29:     1.800,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 30:     1.700,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 31:      1.700,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 32:     1.900,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 33:      5.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 34:     2.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 35:      6.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 36:     8.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 37:      1.400,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 38:    5.800, 00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 39:     4.700,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 40:     9.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 41:      9.600,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 42:      3.400,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 43:        900,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 44:     3.300,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 45:     6.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 46:     4.400,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 47:      7.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 48:      7.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 49       3.100,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 50:      1.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 51:      1.100,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 52:     25.000,0 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 53:      6.500,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 54       3.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 55:      2.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 56       2.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 57:      10.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 58:          500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 59:        9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 60:       1.900,00 zł kaŜdej z nich 
obejmujących swoim zakresem, w sakli 12 miesięcy  przeglądy techniczne/ serwisowanie aparatury 
medycznej /sprzętu medycznego (toŜsamych co do rodzaju urządzeniom wskazanym  przez 
Zamawiającego) realizowanej w sposób ciągły w okresie minimum 12 miesięcy  
Przez ciągłość naleŜy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz 
świadczy/świadczył usługi w okresie minimum 12 miesięcy.” 
otrzymuje brzmienie:  
posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia  
wynikające z wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co 
najmniej 2 (dwóch) usług o wartości co najmniej  
  Zadanie 1:         4.200,00 zł kaŜdej z nich  
  Zadanie 2:    243.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 3:      28.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 4:    790.000,00 zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 5:      25.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 6:       80.000,00 zł kaŜdej z nich  



  Zadanie 7:       28.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 8:        5.500,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 9:     55.000,00  zł  kaŜdej z nich 
  Zadanie 10:  102.000,00  zł .kaŜdej z nich 
  Zadanie 11:      22.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 12:      5.000,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 13:     28.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 14:    28.000,00  zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 15:     27.000,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 16:     26.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 17:     34.500,00  zł kaŜda z nich 
  Zadanie 18:    3.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 19:     9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 20:    1.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 21:    6.700,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 22:  14.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 23:     2.700,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 24:       380,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 25:     9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 26:    1.000,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 27:     5.500,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 28:    6.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 29:     1.800,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 30:     1.700,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 31:      1.700,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 32:     1.900,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 33:      5.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 34:     2.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 35:      6.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 36:     8.800,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 37:      1.400,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 38:    5.800, 00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 39:     4.700,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 40:     9.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 41:      9.600,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 42:      3.400,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 43:        900,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 44:     3.300,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 45:     6.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 46:     4.400,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 47:      7.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 48:      7.500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 49       3.100,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 50:      1.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 51:      1.100,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 52:     25.000,0 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 53:      6.500,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 54       3.000,00 zł kaŜdej z nich 



  Zadanie 55:      2.000,00 zł  kaŜda z nich 
  Zadanie 56       2.600,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 57:      10.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 58:          500,00 zł kaŜdej z nich 
  Zadanie 59:        9.000,00 zł kaŜda z nich 
  Zadanie 60:       1.900,00 zł kaŜdej z nich 
obejmujących swoim zakresem, w sakli 12 miesięcy  przeglądy techniczne/ serwisowanie aparatury 
medycznej /sprzętu medycznego (toŜsamych co do rodzaju urządzeniom wskazanym przez 
Zamawiającego) realizowanej w sposób ciągły w okresie minimum 12 miesięcy  
Przez ciągłość naleŜy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz 
świadczy/świadczył usługi w okresie minimum 12 miesięcy.”  
 
w pkt. V. 1.2. 3)c) SIWZ zapis: „ c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, co najmniej: 
1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – dotyczy 
wszystkich zadań; 
 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej / 
serwisowania  potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia – 
dotyczy zadań: 2, 4, 6 
1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej 
/sprzętu medycznego toŜsamych  co do rodzaju urządzeniom będącym  przedmiotem  zamówienia  
- dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-60 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę.” 
otrzymuje brzmienie: „c) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, co najmniej: 
1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych – 
dotyczy wszystkich zadań; 
 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej 
/serwisowania  potwierdzone przez producenta aparatury będącej przedmiotem zamówienia 
–dotyczy zadań: 2, 4, 6 
1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu przeglądów technicznych aparatury medycznej 
/sprzętu medycznego toŜsamych  co do rodzaju urządzeniom będącym przedmiotem  
zamówienia  - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60 
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę.” 
 
w pkt. VI. 3. 1 SIWZ zapis: „1. wykaz co najmniej 2 (dwóch) usług obejmujących swoim 
zakresem przeglądy techniczne /serwisowanie aparatury medycznej/sprzętu medycznego 
(toŜsamych co do rodzaju urządzeniom  wskazanym przez Zamawiającego) realizowanych dla 
jednego odbiorcy przez okres min. 12 miesięcy wykonanych lub wykonywanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości w skali 12 miesięcy, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy czym dowodami, 
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 



naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące  przed upływem terminu 
składania ofert -  wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4 do SIWZ – dotyczy zadań: 1-60” 
otrzymuje brzmienie: 1. wykaz co najmniej 2 (dwóch) usług obejmujących swoim zakresem 
przeglądy techniczne /serwisowanie aparatury medycznej/sprzętu medycznego (toŜsamych co do 
rodzaju urządzeniom  wskazanym przez Zamawiającego) realizowanych dla jednego odbiorcy 
przez okres min. 12 miesięcy wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości w skali 12 miesięcy, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, przy czym dowodami, o których 
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane lub są wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W 
przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
naleŜyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące  przed upływem terminu 
składania ofert -  wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4 do SIWZ – dotyczy zadań: 1-21, 
23-60” 
 
w pkt.VIII SIWZ zapis: „ Wymagania dotyczące wadium: Oferta powinna być zabezpieczona 
wadium w kwocie:  
                  76,00-  zł. - w przypadku zadania 1,    

            4.392,00,-zł. - w przypadku zadania 2,  

               523,00, - zł. - w przypadku zadania 3, 

           14.400,00,- zł. - w przypadku zadania 4, 

    456,00,- zł. - w przypadku zadania 5, 

            1.516,00,- zł. - w przypadku zadania 6, 

                510,00,- zł. - w przypadku zadania 7, 

    102,00,- zł. - w przypadku zadania 8, 

    938,00,- zł. - w przypadku zadania 9, 

   1.849,00,-zł. - w przypadku zadania 10, 

               410,00,- zł. - w przypadku zadania 11,    

      99,00,- zł. - w przypadku zadania 12,  

                 512,00- zł. - w przypadku zadania 13, 

    516,00,- zł. - w przypadku zadania 14 

     490,00,-zł. - w przypadku zadania 15, 

                480,00,- zł. - w przypadku zadania 16   

    625,00,- zł. - w przypadku zadania 17,  

                   70,00- zł. - w przypadku zadania 18, 

    170,00,- zł. - w przypadku zadania 19 

                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 20 

                123,00,- zł. - w przypadku zadania 21,    

    265,00,- zł. - w przypadku zadania 22,  



                  50,00- zł. - w przypadku zadania 23, 

     10,00,- zł. - w przypadku zadania 24 

                 165,00,-zł. - w przypadku zadania 25 

                  20,00,- zł. - w przypadku zadania 26,    

    108,00,- zł. - w przypadku zadania 27,  

                 120,00- zł. - w przypadku zadania 28, 

      30,00,- zł. - w przypadku zadania 29 

                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 30, 

                  30,00,- zł. - w przypadku zadania 31,    

     40,00,- zł. - w przypadku zadania 32,  

                   96,00- zł. - w przypadku zadania 33, 

      52,00,- zł. - w przypadku zadania 34 

                 112,00,-zł. - w przypadku zadania 35, 

                160,00,- zł. - w przypadku zadania 36,    

      26,00,- zł. - w przypadku zadania 37,  

                 108,00- zł. - w przypadku zadania 38, 

      85,00,- zł. - w przypadku zadania 39 

                 173,00,-zł. - w przypadku zadania 40 

                174,00,- zł. - w przypadku zadania 41,    

      62,00,- zł. - w przypadku zadania 42,  

                   16,00- zł. - w przypadku zadania 43, 

      60,00,- zł. - w przypadku zadania 44 

                 110,00,-zł. - w przypadku zadania 45 

                  80,00,- zł. - w przypadku zadania 46,    

    131,00,- zł. - w przypadku zadania 47,  

                 141,00- zł. - w przypadku zadania 48, 

    569,00,- zł. - w przypadku zadania 49 

                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 50 

                  20,00,- zł. - w przypadku zadania 51,    

    455,00,- zł. - w przypadku zadania 52,  

                  120,00- zł. - w przypadku zadania 53, 

       56,00,- zł. - w przypadku zadania 54 

                    37,00,-zł. - w przypadku zadania 55, 

                  51,00,- zł. - w przypadku zadania 56,    

    183,00,- zł. - w przypadku zadania 57,  

                  10,00- zł. - w przypadku zadania 58, 

   180,00,- zł. - w przypadku zadania 59 



                 34,00- zł. -  w przypadku zadania 60, 

  

 

Ogółem wadium : 32.486,00 zł 

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

• pieniądzu       

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 

1. gwarancjach bankowych 
2. gwarancjach ubezpieczeniowych 
3. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

Bank Millennium S.A. O/Grudziądz:  78 11602202 0000 0000 6088 6979. 

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.”  

otrzymuje brzmienie:  
„ Wymagania dotyczące wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie:  
                  76,00-  zł. - w przypadku zadania 1,    

            4.392,00,-zł. - w przypadku zadania 2,  

               523,00, - zł. - w przypadku zadania 3, 

           14.400,00,- zł. - w przypadku zadania 4, 

    456,00,- zł. - w przypadku zadania 5, 

            1.516,00,- zł. - w przypadku zadania 6, 

                510,00,- zł. - w przypadku zadania 7, 

    102,00,- zł. - w przypadku zadania 8, 

    938,00,- zł. - w przypadku zadania 9, 

   1.849,00,-zł. - w przypadku zadania 10, 

               410,00,- zł. - w przypadku zadania 11,    

      99,00,- zł. - w przypadku zadania 12,  

                 512,00- zł. - w przypadku zadania 13, 

    516,00,- zł. - w przypadku zadania 14 

     490,00,-zł. - w przypadku zadania 15, 

                480,00,- zł. - w przypadku zadania 16   

    625,00,- zł. - w przypadku zadania 17,  

                   70,00- zł. - w przypadku zadania 18, 

    170,00,- zł. - w przypadku zadania 19 

                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 20 

                123,00,- zł. - w przypadku zadania 21,    



       50,00- zł. - w przypadku zadania 23, 

     10,00,- zł. - w przypadku zadania 24 

                 165,00,-zł. - w przypadku zadania 25 

                  20,00,- zł. - w przypadku zadania 26,    

    108,00,- zł. - w przypadku zadania 27,  

                 120,00- zł. - w przypadku zadania 28, 

      30,00,- zł. - w przypadku zadania 29 

                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 30, 

                  30,00,- zł. - w przypadku zadania 31,    

     40,00,- zł. - w przypadku zadania 32,  

                   96,00- zł. - w przypadku zadania 33, 

      52,00,- zł. - w przypadku zadania 34 

                 112,00,-zł. - w przypadku zadania 35, 

                160,00,- zł. - w przypadku zadania 36,    

      26,00,- zł. - w przypadku zadania 37,  

                 108,00- zł. - w przypadku zadania 38, 

      85,00,- zł. - w przypadku zadania 39 

                 173,00,-zł. - w przypadku zadania 40 

                174,00,- zł. - w przypadku zadania 41,    

      62,00,- zł. - w przypadku zadania 42,  

                   16,00- zł. - w przypadku zadania 43, 

      60,00,- zł. - w przypadku zadania 44 

                 110,00,-zł. - w przypadku zadania 45 

                  80,00,- zł. - w przypadku zadania 46,    

    131,00,- zł. - w przypadku zadania 47,  

                 141,00- zł. - w przypadku zadania 48, 

    569,00,- zł. - w przypadku zadania 49 

                   30,00,-zł. - w przypadku zadania 50 

                  20,00,- zł. - w przypadku zadania 51,    

    455,00,- zł. - w przypadku zadania 52,  

                  120,00- zł. - w przypadku zadania 53, 

       56,00,- zł. - w przypadku zadania 54 

                    37,00,-zł. - w przypadku zadania 55, 

                  51,00,- zł. - w przypadku zadania 56,    

    183,00,- zł. - w przypadku zadania 57,  

                  10,00- zł. - w przypadku zadania 58, 

   180,00,- zł. - w przypadku zadania 59 



                 34,00- zł. -  w przypadku zadania 60, 

  

 

Ogółem wadium : 32.221,00 zł 

Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

• pieniądzu       

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 

• gwarancjach bankowych 

• gwarancjach ubezpieczeniowych 

• poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 

Bank Millennium S.A. O/Grudziądz:  78 11602202 0000 0000 6088 6979. 

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.” 

 
w pkt. X SIWZ zapis: „ Przetarg nieograniczony – usługi przeglądów technicznych i 

        serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 
oraz 

Znak sprawy: Z/18PN/18 
„Nie otwierać przed 29.05.2018 r. godz. 12.30” 

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę równieŜ osobną 
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeŜone, jeŜeli zachodzi taki przypadek.” 

 
 otrzymuje brzmienie:  

„Przetarg nieograniczony – usługi przeglądów technicznych i 
        serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 

oraz 
Znak sprawy: Z/18/PN/18 

„Nie otwierać przed 04.06.2018 r. godz. 12.30” 
Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę równieŜ osobną 
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeŜone, jeŜeli zachodzi taki przypadek.” 

 
w pkt. XI SIWZ zapis: „ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy), nie później niŜ do 29.05.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 29.05.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu 
ofert.” 
otrzymuje brzmienie: 



 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego,  ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 04.06.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 04.06.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert.” 
 
w pkt. XIII SIWZ zapis: „ Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Zadanie: 1, 3, 5 i od 7 do 60   

(1)   Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) - 60 % 
 (2)  Naprawy w ramach przeglądu technicznego  - 10% 
(3)   Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego - 10% 
(4)    Autoryzacja serwisu  - 20% 
 

 Ocena ofert według wyŜej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
 

 (1)Kryterium ceny (całkowity koszt wykonania zamówienia): 
Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniŜsza     x  60 pkt. 

            cena danej oferty 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

(2) Kryterium naprawy w ramach przeglądu technicznego   

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu 
 oferty w miejscu oznaczonym  „PODAĆ"  
  

(3) Kryterium wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu 
technicznego 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu 
 oferty  w miejscu oznaczonym  „PODAĆ"  
 

(4) Kryterium autoryzacja serwisu   

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu 
 oferty w miejscu oznaczonym  „PODAĆ"  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
łącznie za kryterium 1-4” 

 
otrzymuje brzmienie: „ Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 



Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Zadanie: 1, 3, 5 i  7- 21, 23-60   

(1)   Cena (całkowity koszt wykonania zamówienia) - 60 % 
 (2)  Naprawy w ramach przeglądu technicznego  - 10% 
(3)   Wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu technicznego - 10% 
(4)    Autoryzacja serwisu  - 20% 
 

 Ocena ofert według wyŜej wymienionych kryteriów nastąpi w następujący sposób: 
 
 

 (1)Kryterium ceny (całkowity koszt wykonania zamówienia): 
Ocena punktowa danej oferty  =      cena najniŜsza     x  60 pkt. 

            cena danej oferty 

Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

(2) Kryterium naprawy w ramach przeglądu technicznego   

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu 
 oferty w miejscu oznaczonym  „PODAĆ"  
  

(3) Kryterium wykonanie diagnozy stwierdzonej usterki w ramach przeglądu 
technicznego 

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 10. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu 
 oferty  w miejscu oznaczonym  „PODAĆ"  
 

(4) Kryterium autoryzacja serwisu   

 Maksymalna liczba punktów moŜliwa do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. 
 Ocena ofert w  ramach tego kryterium nastąpi wg punktacji wskazanej w formularzu 
 oferty w miejscu oznaczonym  „PODAĆ"  

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana  oferta, która uzyska największą liczbę punktów 
łącznie za kryterium 1-4” 
 

w pkt. XIV SIWZ zapis: „ Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po wyborze oferty 
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia 
umowy. 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w zakresie prowadzonej 
działalności:  

• na kwotę co najmniej 100 000,00 zł - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-60  
• na kwotę co najmniej 1.000 000,00 zł - dotyczy zadań: 2, 4, 6.”  

 
otrzymuje brzmienie: „ Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po wyborze 
oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i 
terminie zawarcia umowy. 



1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza przedstawi potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w 
zakresie prowadzonej działalności:  

• na kwotę co najmniej 100 000,00 zł - dotyczy zadań: 1, 3, 5, 7-21, 23-60  
• na kwotę co najmniej 1.000 000,00 zł - dotyczy zadań: 2, 4, 6.”  

 
 
 

Zamawiający zmienia: 
• formularz ofertowy ( w załączeniu obowiązujący formularz oferty)  

• formularze cenowe (w załączeniu obowiązujące formularze cenowe) 

• treść zapisów w Załączniku Nr 1 do SIWZ (w załączaniu obowiązujący Załącznik 
Nr 1)  

• treść zapisów w Załączniku Nr 5 do SIWZ (w załączaniu obowiązujący Załącznik 
Nr 5)  

• treść zapisów w Załączniku Nr 7 do SIWZ (w załączaniu obowiązujący Załącznik 
Nr 7)  

 
 
 
Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 23.05.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie.  
 
 
 


