
Lublin, dnia 23 kwietnia 2014 roku  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-18/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W  związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  zapisów  SIWZ  na  wykonanie
kompleksowej,  pogwarancyjnej  obsługi  serwisowej  tomografu  komputerowego  Zamawiający
udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:  § 6 ust. 1 pkt. 1 - Odstąpienie od umowy jest czynnością  radykalną  i  nie powinno
zaskakiwać żadnej ze Stron, podobnie jak naliczenie wysokiej, 10%-owej kary umownej. Naszym
zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "nienależytego wykonywania umowy" definiuje
potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu odstąpienie od umowy,
ponadto  między  Stronami  mogłoby  dojść  do  sporu  w  kwestii  interpretacji  powyższego
sformułowania.  Proponujemy,  aby  przed  odstąpieniem  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do
usunięcia  naruszenia  z  zagrożeniem  odstąpienia  od  umowy,  udzielając  mu  odpowiedniego
dodatkowego  terminu.  Taka  konstrukcja  chroni  słuszny  interes  Zamawiającego.  Prosimy  o
następującą modyfikację:

„§ 6 ust. 1 pkt. 1 -nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, pomimo uprzedniego
wezwania  Wykonawcy  do  usunięcia  naruszenia  i  wyznaczenia  mu  w  tym  celu  dodatkowego,
odpowiedniego terminu."
Odpowiedź:  Zamawiający  zmienia  treść  §  6  ust.  1  wzoru  umowy  poprzez  nadanie  mu
brzmienia:

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,  pomimo uprzedniego wezwania

Wykonawcy  do  usunięcia  naruszenia  i  wyznaczeniu  mu  w  tym  celu  dodatkowego  7-
dniowego terminu,

2)  złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Pytanie 2:  Zamawiający w wzorze umowy w § 7 pkt b umieścił karę umowną „za każdy dzień
opóźnienia w usunięciu awarii w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 - w wysokości 1000
zł za każdy dzień opóźnienia. Mając na uwadze, iż mogą mieć miejsce wydarzenia niemożliwe do
przewidzenia, niezależne od woli  wykonawcy, wnosimy o zmniejszenie w/w kary do kwoty 1%
netto wartości  kontraktu.  Wykonawca umowy, mając w zapisie umowy serwisowej  tak wysokie
kary,  musi  zakładać,  iż  mogą  się  zdarzyć  tego  typu  sytuacje.  Co  ma  bezpośredni  wpływ  na
wysokość składanej oferty.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia i opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa, iż warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania spełni jedynie Wykonawca, który jest podmiotem upoważnionym przez wytwórcę 
(producenta) sprzętu lub autoryzowanym przedstawicielem. Zamawiający jednocześnie jako 
podstawę wskazuje zapis art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 
107, poz. 679).



Pragniemy poinformować  Zamawiającego,  iż  zapis,  o  którym mowa  wyżej,  odnoszący  się  do
wymagań stawianych Wykonawcom w kwestii posiadania certyfikatu lub autoryzacji producenta, w
świetle obowiązujących i literalnie interpretowanych przepisów ustawy o wyrobach medycznych,
stanowi  ograniczenie  kręgu  Wykonawców  zdolnych  do  realizacji  zamówienia,  a  tym  samym
narusza  fundamentalną  zasadę  zamówień  publicznych  tj.  prowadzenie  postępowania  w  sposób
zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  (art.  7  ustawy  PZP).  Toteż  interpretacja
Zamawiającego,  do  której  w  dalszej  części  SIWZ  odnoszą  się  stawiane  warunki  udziału  w
postępowaniu jest błędna.

Zgodnie  z  powszechną  interpretacją  Departamentu  Polityki  Lekowej  i  Farmacji  Ministerstwa
Zdrowia, a także z komentarzem do ustawy autorstwa Stefana Paździocha, adresatami art. 90 ust. 4
wspomnianej  wyżej  ustawy  są  podmioty  dokonujące  wprowadzenia  wyrobu  do  obrotu  lub
używania, a nie użytkownicy tych wyrobów. Podmioty, których mowa w ustawie winny zapewnić
odbiory tut. szpitalowi, fachową instalację oraz możliwość skutecznego i  bezpiecznego używania
wyrobu medycznego. Wymagania określone w ww. przepisach nakładają obowiązek wskazywania
dostawców specjalnych części zamiennych lub zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych oraz
podmiotów  upoważnionych  do  wykonywania  fachowej  instalacji  i  szeroko  rozumianych
czynności serwisowych, jeżeli czynności tych nie może wykonywać sam użytkownik - przepisy te
chronią interesy użytkowników wyrobów.
Do  tego  celu  służy  konieczność  doręczenia  wraz  z  wyrobem  listy  wskazującej  podmioty
upoważnione do wykonywania okresowych przeglądów czy konserwacji, o której mowa w art. 90
ust  4 ustawy.  W szczególności  art.  90 ustawy nie określa,  iż  serwis mogą  wykonywać  jedynie
podmioty autoryzowane czy certyfikowane przez wytwórcę wyrobu medycznego. Do użytkownika
wyrobu  należy  wybór  podmiotu,  który  będzie  wykonywał  napraw,  dokonywał  przeglądów  i
serwisował  użytkowaną  prze zakład opieki  zdrowotnej  aparaturę.  Przy wyborze odpowiedniego
podmiotu należy jedynie wziąć pod uwagę warunki określone w art. 90 ust 5 ustawy. Z brzmienia
ust  5  nie  sposób  wywnioskować,  iż  przeglądów,  konserwacji  czy  napraw  winien  dokonywać
autoryzowany serwis, czy osoba certyfikowana przez producenta wyrobu medycznego.
W ust. 5 tegoż artykułu określono jedynie wymagane kwalifikacje podmiotów wymienionych w ust.
4, które mogą wykonywać czynności instalacyjne, kalibracyjne, regulacyjne i serwisowe.
Warto tutaj  nadmienić,  iż  aparat  będący w posiadaniu Zamawiającego został  wprowadzony do
używania na długo zanim zapisy ustawy z 2010 r. weszły w życie, toteż wykazy o których mowa w
art. 90 dla tego konkretnego urządzenia nie zostały sporządzone.

Nasza firma - MVS Sp. z o.o. - od 2009 roku 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.

Zamawiający, z niewiadomych dla nas przyczyn preferuje jedynie autoryzowany serwis, narażając
się tym samym na nieprawidłowe stosowanie przepisów. Zamawiający winien pamiętać, iż w jest
dysponentem  środków  publicznych,  tym  samym  podlega  odpowiedzialności  za  naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.  W art.  17 ust  1  pkt  1  ustawy z  dnia  17  grudnia  2004 r.  o
odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  czytamy,  iż  naruszeniem
dyscypliny jest „opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą  konkurencję".  Ponadto  art.  17  ust  lc  stanowi,  iż  „naruszeniem  dyscypliny  finansów
publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w
ust. 1 i lb, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego". Bez wątpienia ograniczenie liczby



wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia stanowi naruszenie, o którym czytamy w w/w
ustawie.  Nie  można bowiem mówić  o  zachowaniu  zasady uczciwej  konkurencji,  jeśli  warunki
udziału  w  postępowaniu  sprecyzowane  są  w  sposób  ograniczający  krąg  potencjalnych
wykonawców jedynie do producenta lub podmiotów działających na rynku z ramienia producenta.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zamawiający nie powinien zakładać, iż jedynie producent
aparatu jest  w stanie  świadczyć  usługi  serwisowe tomografu.  Zachęcamy do zapoznania  się  z
orzecznictwem w tej tematyce, np.:
- wyrok  KIO  z  dnia  16.11.2010  sygn  2376/10,  w  którym czytamy,  iż  stawianie  przez
Zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla konkretnego wykonawcy (czyt. Producent lub
autoryzowany serwis w niniejszym postępowaniu), w przypadku braku rzeczowego uzasadnienia,
stanowi naruszenie zasad określonych w art. 7 ust 1 ustawy Pzp.
- wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.01.2011 sygn. V Ca 1468/10, w którym czytamy,
ze ciężar niebudzącego wątpliwości określenia warunków udziału w postępowaniu spoczywa na
Zamawiającym.  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  poprzez  wykreślenie  z  treści  SIWZ  zapisu  dotyczącego
autoryzacji uprawnień, wydanych przez wytwórcę aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3) ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści
SIWZ:

Rozdział III –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie kompleksowej pogwarancyjnej obsługi serwisowej
tomografu komputerowego.

Wykonawca zobowiązany jest  do obsługi  serwisowej  tomografu komputerowego HiSpeed Xi/d
firmy GE Healthcare  na następujących warunkach:

1) dokonywania wszelkich napraw niewymagających wymiany części w przypadku awarii, przy
czym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wizyt serwisowych w wymiarze nie mniejszym niż
50h/rok;

2)  wykonania  co  najmniej  4  planowanych  przeglądów technicznych  rocznie,  których  zakres  i
częstotliwość  jest  zgodna  z  zaleceniami  producenta  i  aktualnie  obowiązującymi  przepisami,
potwierdzonych certyfikatem bezpieczeństwa i jakości;

3) obsługi stacji AW działających przy tomografie;

4) dostarczania i  instalacji aktualizacji oprogramowania;

5)  wymiany uszkodzonej lampy na nową (jeżeli wystąpi konieczność jej wymiany),  przy czym 
wymieniona lampa winna posiadać znak CE oraz być kompatybilna z wykazem lamp 
dedykowanych do tego modelu tomografu.

CPV: 50-40-00-00-9

Rozdział  V  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
pkt 2  podpunkt 1a)  otrzymuje brzmienie:

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:



1.  Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  
 na podstawie załączonych do oferty dokumentów lub oświadczeń wymaganych w SIWZ.
  Dokumenty żądane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu zostały ustalone na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
a)  W  przypadku  warunku,  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Pzp,
Warunek dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, spełni wykonawca, który jest  autoryzowanym
serwisantem  urządzeń firmy GE Healthcare lub jest zdolny do wykonania przeglądu technicznego,
dostarczenia części i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta
Na potwierdzenie tego warunku wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentu, z
którego będzie wynikać,  że wykonawca jest  autoryzowanym serwisantem lub oświadczenie,  że
wykonawca  jest zdolny do wykonania przeglądu technicznego, dostarczenia części i konserwacji
zgodnie z zaleceniami producenta tomografu komputerowego Hi Speed Xi/d firmy GE Healthcare.

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą  spełnia  - nie spełnia  na
podstawie dokumentu lub oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ) wyszczególnionego w Rozdziale VI
(pkt I podpunkt 1.2. SIWZ). 

c) W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp:

pkt 2  podpunkt 1c)  w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań 

otrzymuje brzmienie:
Wykonawca  dysponuje  co  najmniej  dwoma  osobami  przeszkolonymi  przez  producenta  tomografu

komputerowego  Hi Speed Xi/d firmy GE Healthcare  w zakresie czynności serwisowych. Na powyższe
wykonawca przedstawi aktualny certyfikat szkolenia, wystawiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem
terminu składania ofert (zał. nr 7 do SIWZ).

Rozdział  VI  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU
pkt I  podpunkt 1.2)  otrzymuje brzmienie:

1.2)  Dokument,  z  którego  będzie  wynikać,  że  wykonawca  jest  autoryzowanym  serwisantem
urządzeń  firmy  GE  Healthcare  lub  oświadczenie,  że  wykonawca  jest  zdolny  do  wykonania
przeglądu  technicznego,  dostarczenia  części  i  konserwacji  zgodnie  z  zaleceniami  producenta
tomografu komputerowego Hi Speed Xi/d firmy GE Healthcare.

Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został
przedstawiony w Rozdziale V pkt 2. 1a) SIWZ.

Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCI A OFERT,
otrzymuje brzmienie:
„1.Oferty należy składać do dnia 29.04.2014 r. do godz. 9:00  w Kancelarii Szpitala – 20-442 Lublin,
ul. Abramowicka 2.
2.Zamawiający  otworzy  koperty  z  ofertami  w  dniu  29.04.2014r. o  godz.  9:30 w  Sali
Konferencyjnej Szpitala.”

Załącznik nr 3 Projekt umowy otrzymuje brzmienie w §1 ust. 4: 



„Strony ustalają, iż w przypadku konieczności wymiany części zamiennych, strony w porozumieniu
ustalą termin oraz koszt naprawy aparatu. W przypadku gdy wystąpi konieczność wymiany lampy
na nową, Wykonawca zobowiązuje się wymienić ją za kwotę określoną w § 3 ust. 2, przy czym
wymieniona  lampa  winna  posiadać  znak  CE  oraz  być  kompatybilna  z  wykazem  lamp
dedykowanych do tego modelu tomografu.”

Załączniki:
- Prawidłowy załącznik nr 2 do SIWZ.
- zał. nr7 do SIWZ.



Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Pieczęć Firmowa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonywanie  kompleksowej  obsługi  serwisowej  tomografu  komputerowego
DX/i  oświadczam  jako  upoważniony  reprezentant  wykonawcy,  że  firma
….......................................................................
jest zdolna do wykonania przeglądu technicznego, dostarczenia części i konserwacji
zgodnie z zaleceniami producenta tomografu komputerowego  Hi Speed Xi/d firmy
GE Healthcare

………………………, dnia…………                                ……..........................……………….
(podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                do występowania  w imieniu Wykonawcy)  



Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Pieczęć Firmowa

L.
p

Imi ę i nazwisko Zakres 
wykonywanych 
czynności

Kwalifikacje 
zawodowe, 
doświadczenie i 
wykształcenie 
niezbędne do 
wykonania 
zamówienia

Informacja o 
podstawie 
dysponowania 
osobami 
uczestniczącymi w 
wykonaniu 
zamówienia 

1

2

3

Zgodnie z art.  26 ust.  2b) ustawy Prawo zamówień  publicznych Wykonawca może polegać  osobach zdolnych do
wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi  stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)


