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                                                                 DO   WYKONAWCÓW 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI 

URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ WYKONANIE  TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH 

APARATÓW RTG W WOJEWÓDZKIM CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY 

JELENIOGÓRSKIEJ I W JEDNOSTKACH ZAMIEJSCOWYCH WCSKJ  WRAZ Z WYMIANĄ 

MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYMIANY W RAMACH 

PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI PRZEZ PRODUCENTA SPRZĘTU W CELU 

DOPUSZCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO DALSZEGO UŻYTKOWANIA (Nr ref. 

postępowania ZP/PN/46/11/2019, Publikacja ogłoszenia 2019/S 239- 586786  z dn. 11.12.2019 r.)   

 

              Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak           

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 1: 
 

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), oraz w nawiązaniu do udzielonych przez 

Zamawiającego odpowiedzi, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości oraz odpowiedź na 

poniższe pytanie: Dot. Pakiet 16. projekt Umowy par 3 pkt 1h Wskazujemy, iż Ustawa o wyrobach 

medycznych nie nakłada na Wykonawców obowiązku posiadania autoryzacji producenta w zakresie 

wykonywania usług serwisowych aparatury medycznej w tym aparatów USG. W związku                  

z powyższym prosimy o potwierdzenie, co Wykonawca już uczynił w odpowiedziach na pyt               

w zakresie pakietu nr 10 i 11, iż nie wymaga posiadania autoryzacji producenta na serwis urządzeń 

wymienionych w pakiecie nr 16 - USG 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem IV, pkt. 3, ppkt. 3) SIWZ :  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty m.in. : 

„ Kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego certyfikat autoryzacji producenta lub 

dystrybutora urządzeń medycznych (dokument nie wymagany, lecz punktowany wg 

kryterium oceny ofert). – Dotyczy pakietów: od 1 do 68”  
 

W związku z tym Zamawiający potwierdza, że dla Pakietu nr 16 nie jest wymagamy przedmiotowy 

dokument.  

 
 Ponadto Zamawiający:  

 

• wprowadza modyfikację do projektu umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ) do par. 3 pkt. 1 h. 

Zapis otrzymuje brzmienie:  
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„ posiada oraz przedłoży aktualną autoryzację od producentów aparatury/sprzętu  medycznego 

zgodnie z ustawą z dnia 13.12.2018 r  o wyrobach medycznych  (Dz.U. 2019 poz. 175)- jeżeli 

dotyczy , zgodnie ze złożoną oferta". 

 

• Zmienia termin składania i otwarcia ofert a tym samym wprowadza zmiany do zapisów:  

Rozdział X.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  

SKŁADANIA OFERT 

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i / lub dokumentami należy złożyć (wczytać)                      

w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem mailowym: 

https://platformazakupowa.pl/wcskj  do dnia 7.02.2020 r. do godz. 10.00. 

ROZDZIAŁ XIV.  WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 

 

1. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 7.02.2020 r. godz. 10:00 

2. Forma wpłaty wadium. 

5) przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto 

Zamawiającego do 7.02.2020 r.  do godz. 10:00 pod rygorem odrzucenia oferty. 

Rozdział XV.  MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 

w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Sali 

Konferencyjnej (pok.003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra w dniu 

7.02.2020 r.  o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne. 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział              

w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 

   

 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

                                 inż. Jerzy Świątkowski 

 

 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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