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Pytanie nr 1. 
Opisu warunków udziału w postępowaniu. W treści  rozdziału  II  pkt 2.2 SIWZ Zamawiający określa warunki dysponowania 
odpowiednim  potencjałem technicznym,   precyzując je jako  dysponowanie  co  najmniej  dwoma  osobami  posiadającymi  
autoryzowane uprawnienia, wydane przez wytwórcę aparatu. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż posiadanie 
autoryzacji producenta sprzętu do świadczenia usług pogwarancyjnego serwisu nie jest wymagane żadnymi przepisami. 
Podobne zapisy w SIWZ stanowią o ograniczeniu  liczby Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu  
przetargowym, a tym samym naruszają fundamentalną zasadę zamówień publicznych tj. prowadzenie postępowania w 
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji (art. 7 ustawy PZP). Nasza firma  funkcjonuje na rynku usług 
serwisowych, realizując z powodzeniem liczne zamówienia dla sektora medycznego, w tym świadczenia usług zbliżonych 
przedmiotem i zakresem do usługi przedmiotowego postępowania. W głównej mierze dotyczą one różnych modeli tomografów 
komputerowych produkcji GE Healthcare - od najstarszych jedno- i dwu-rzędowych aż do najnowocześniejszych 64-
rzędowych. Są to zarówno kontrakty serwisowe na pełną obsługę aparatów, umowy na przeglądy okresowe, umowy na 
wymiany lamp rtg oraz zlecenia na bieżące naprawy i konserwacje. Fakt wykonywania usług z należytą starannością 
potwierdzają liczne referencje użytkowników. Nasi pracownicy, aby wykonywać obowiązki na stanowisku inżyniera serwisu i 
obsługiwać z powodzeniem ponad 80 aparatów na terenie Polski, przeszli stosowne przeszkolenie w tym zakresie. Biorąc pod 
uwagę powyższe argumenty Zamawiający nie powinien zakładać, iż jedynie producent aparatu jest w stanie świadczyć usługi 
serwisowe tomografu BrightSpeed Elitę. Z  punktu  widzenia  Zamawiającego  istotne jest  posiadanie  niezbędnej wiedzy i  
doświadczenia  a  fakt ten potwierdzają w pełni referencje od innych użytkowników, które bez wątpienia posiadamy. 
Konkludując, zwracamy się do Zamawiającego o dokonanie zmian w SIWZ celem rozszerzenia potencjalnego grona 
Wykonawców zdolnych wykonać z należytą starannością dla Państwa usługę serwisu tomografu komputerowego BRIGHT 
SPEED ELITĘ 16 oraz stacji AW poprzez wykreślenie z treści SIWZ zapisu dotyczącego autoryzacji uprawnień, wydanych 
przez wytwórcę aparatu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – Rozdział 
11. Ustawa mówi jasno kto może wykonywać w/w usługi i w jakim zakresie. Podmiotami wprowadzającymi wyroby medyczne 
do obrotu są sami wytwórcy albo importerzy i dystrybutorzy, wobec tego oni są adresatami norm zawartych wq ust. 3 i 4 w/w 
ustawy. Jeżeli wprowadzają do obrotu na terytorium RP w celu używania wyrób który, który dla prawidłowego i bezpiecznego 
działania wymaga specjalnych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych lub substancji służących jego stałej 
konserwacji to ich obowiązkiem jest dokładne i jednoznaczne określenie tych części oraz załączenie do wyrobu wykazu 
dostawców tych części. Analogicznie wskazane podmioty są obowiązane załączyć do wyrobu wykaz podmiotów 
upoważnionych przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych 
dla prawidłowego i bezpiecznego działania wyrobu medycznego, w szczególności dotyczy miedzy innymi czynności 
związanych z okresową konserwacją, aktualizacją oprogramowania wyrobu, okresowymi lub doraźnymi  przeglądami, 
regulacjami, kalibracjami, kontrolą bezpieczeństwa itp. Jeżeli wbrew temu użytkownik wykona je samodzielnie lub zleci innym 
podmiotom nie autoryzowanym przez wytwórcę wyrobu to wszelką odpowiedzialność z tytułu wadliwego działania wyrobu i 
ewentualnych skutków i następstw dla pacjenta poniesie wyłącznie użytkownik wyrobu. Zgodnie z ust. 5 w/w ustawy podmioty 
wyszczególnione przez wytwórcę, dystrybutora wyszczególnione w tych wykazach są obowiązane dysponować  określonym 
przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi, materiałami eksploatacyjnymi oraz 
zatrudniać osoby które posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę wyrobu. Natomiast nikt 
nie może zabronić funkcjonującym już podmiotom na rynku usług serwisowych rozpoczęcia starań o autoryzację danego 
wytwórcy. Pogląd że po upływie okresu gwarancji usługi może świadczyć każdy z podmiotów funkcjonujących na rynku jest 
błędny. Jeżeli ustawodawca określił krąg podmiotów które mogą świadczyć tego typu usługi to powierzenie ich innej firmie  w 
świetle prawa może zostać uznane za nieskuteczne, tym samym sprzęt taki może zostać uznany w przypadku incydentu 
medycznego za nieserwisowany, co w świetle art. 98 w/w ustawy, cyt. „….udostępnianie wyrobu niespełniającego wymagań 
określonych w ustawie – czyli poddanych również niewłaściwemu serwisowaniu, może sankcjonować nałożeniem na 
Zamawiającego kar przewidzianych przepisami prawa. Potrzeby Wykonawcy, który chce uzyskać zamówienie publiczne nie 
mogą stanowić podstawy do działań zmierzających (w oparciu o powoływanie się na przepisy prawa – Art. 7 Ustawy PZP) w 
kierunku wymuszania na Zamawiającym warunków, które są dla niego niekorzystne i nie zabezpieczają  w sposób należyty 
bezpieczeństwa pacjentów. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 2. 
Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o wykreślenie punktu 1.11 z załącznika 1.1. Aktualizacje tego typu 
co do zasady nie są częścią kontraktu serwisowego, ale pozostają obowiązkiem wytwórcy urządzenia w stosunku do całej 
bazy zainstalowanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia. Tego typu modyfikacji może dokonać 
wyłącznie producent i ma obowiązek ich dokonać niezależnie od tego czy w ogóle i przez kogo świadczona jest usługa 
serwisowa. Pozostawienie tego zapisu w SIWZ stanowić będzie ograniczenie uczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 7 
ustawy Pzp. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie może dostosowywać SIWZ do warunków wygodnych dla 
poszczególnych Wykonawców, obniżając przy tym wymagania w odniesieniu do swoich potrzeb. Przyjęcie takiej tezy 
prowadziłoby do konieczności ciągłej zmiany wymagań które w konsekwencji okazałyby się niekorzystne i nie zabezpieczyły w 
sposób należyty bezpieczeństwa pacjentów. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy: istotnych postanowień umowy. Prosimy o wykreślenie lub zmianę ust 6 w § 2, bowiem zapis ten narusza 
obowiązujące przepisy o gospodarce odpadami. W świetle obowiązującej ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
zgodnie z brzmieniem art. 3 ust 1 pkt 32 tej ustawy, podmiot wykonujący usługę rozumiemy jest jako wytwórca odpadu, 
zobowiązany w dalszej części ustawy do odpowiedniego postępowania z nim. Wykreślenie tego zapisu z SIWZ pozwoli 
uniknąć sytuacji, o której mowa w art. 93 ust 1 pkt 7. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Cyt. Art. 3 ust. 1 pkt. 32) przez wytwórcę 

Data aktualizacji:  13.03.2014 r. g. 14.20 Znak sprawy:   ZOZ/ZP/PN/USL/08/3/2014 Art. 38 Ustawa PZP 

Dotyczy:  Biuletyn Zamówień Publicznych nr  49525-2014 z dnia 07.03.2014 r. pt.    wykonanie okresowych  
pogwarancyjnych usług konserwacyjnych (przeglądy techniczne) tomografu komputerowego BRIGHT SPEED 
ELITE 16 oraz stacji AW   Odpowiedzi na wniesione zapytania 
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odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny 
wytwórca odpadów)…….; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy 
usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej –  w tym wypadku Par. 2 ust. 6 Projektu umowy stanowi inaczej 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy: istotnych postanowień umowy. Prosimy o doprecyzowanie pkt 2 w § 5 umowy. Zamawiający określił w nim 
zobowiązanie Wykonawcy do każdorazowego uwzględniania zgłaszanych reklamacji. Pragniemy zauważyć, iż kwestie 
reklamacji uregulowane są w odrębnych przepisach tj. Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), a zapisy SIWZ pozostają w sprzeczności do 
kwestii możliwości rozpatrywania reklamacji, która nie zawsze może okazać się zasadna. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy: istotnych postanowień umowy. Prosimy o umieszczenie w projekcie umowy zapisów umożliwiających odstąpienie 
Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. po dwukrotnym nieuregulowaniu należności 
wynikającej z zawartej umowy, tak jak ma to miejsce  w przypadku uprawnień Zamawiającego. Pozbawienie projektu umowy 
tego rodzaju zapisu czyni go umową „jednostronną", tym samym umowa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami kształtuje 
prawa i obowiązki jednej ze stron, w tym przypadku Wykonawcy. Brak uwzględnienia możliwości odstąpienia od umowy, z 
powodu winy leżącej po stronie Zamawiającego, narusza równowagę miedzy stronami umowy w tym zakresie. Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ 

 


