Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 24 września 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na
celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego
się na wyposażeniu SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”
Znak sprawy DZP.26.89/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr 5, 26:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd monitorów uwzględniać powinien także
wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w
powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak
również prawidłowego przygotowania oferty.
Odpowiedź
Akumulatory wymieniane są przez Zamawiającego we własnym zakresie.
Pytanie nr 2:
Dotyczy pakietu nr 7:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także
wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane?
Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny
oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
Odpowiedź
Akumulatory i czujniki tlenowe wymieniane są przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przez
serwis na podstawie odrębnego zlecenia. Zamawiający wymaga wymiany pakietów serwisowych zgodnie
z dokumentacją serwisową producenta respiratorów. Ostatni przegląd respiratorów wykonany był w
końcu 2017 roku i w ramach przeglądu wymienione były wymagane pakiety serwisowe części.
Pytanie nr 3:
Dotyczy pakietu nr 7:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest ilość przepracowanych godzin respiratorów
wymienionych w SIWZ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie
pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź
Respirator MRI sn 1205 / 2014
Respirator C-3 sn 1613 / 2014
Respirator C-1 sn 4420 / 2014
Raphael Silver sn.3724 / 2003
Raphael Silver sn.2820 / 2003

4893 h od przeglądu 1087 h
4386 h od przeglądu 3487 h
4698 h od przeglądu 2354 h
6699 h
7698 h

Pytanie nr 4:
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych w pakiecie
nr 5, 7, 26, 28?
Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie
istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.
Odpowiedź
Pakiet nr 5
Monitor rzutów serca ICON rok prod 2013
Pakiet nr 7
Raphael Silver sn.3724 / 2003 rok prod 2003
Raphael Silver sn.2820 / 2003 rok prod 2003
Respirator MRI sn 1205 / 2014 rok prod 2014
Respirator C-3 sn 1613 / 2014 rok prod 2014
Respirator C-1 sn 4420 / 2014 rok prod 2014
Pakiet nr 26
Tof Watch SX rok prod 2013
Pakiet nr 28
Control 4c GT-300c320 - rok prod 2015
Pytanie nr 5:
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu, pakiet nr 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 5 odstąpi od
wymogu posiadania przez osoby oddelegowane do realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie
zadania nr 5 szkolenia organizowanego przez producenta sprzętu, na który składana jest oferta w
zakresie serwisu tj. napraw i konserwacji i przeglądów, potwierdzone aktualnym certyfikatem lub
zaświadczeniem, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek
uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz
standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty
gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany
przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN
ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012, personel posiadający
wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie i
przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących
bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co
autoryzowany przedstawiciel producenta.
Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i
dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej
działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO
13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”) certyfikaty ze szkoleń wystawione także przez inne
podmioty niż producent.

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że producent aparatury wskazanej w pakiecie nr 5
nie oferuje otwartego dostępu do szkoleń, w związku z czym przedmiotowe zamówienie w zakresie
pakietu nr 5 ukierunkowane jest tylko na jednego wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia wymogi, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie pakietu nr 5 (Monitor rzutów serca) z pakietu z grupy A (rozdz. V 2.
a SIWZ) na wymogi pakietu z grupy B (rozdz. V 2 b SIWZ).

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

