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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na: usługę polegającą na wykonaniu 

pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury 
medycznej - powtórka sprawy 6/2022 i 7/2022. 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający 
udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
Zestaw 1  

1. Dotyczy zadania nr 9: Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na 
wydzielenie aparatu USG LOGIQ 5 PRO z pozycji nr 4 w oddzielnym pakiecie co 
naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a 
zarazem zwiększy konkurencyjność ofert? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

2. Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, w 
jaki sposób Wykonawca ma realizować zapis § 10 ust. 9 umowy tak, aby 
Zamawiający uznał go za spełniony. 
Odpowiedź:  
Zamawiający może wezwać wykonawcę do raportowania realizacji umowy. 
Zamawiający wyśle wezwanie pocztą e-mail. Wykonawca udzieli odpowiedzi na 
wezwanie również drogą mailową. 

3. Dotyczy załącznika nr 1 formularz ofertowy, pkt. III: Prosimy o wyjaśnienie, co 
Zamawiający rozumie pod pojęciem „ rozpatrzenie reklamacji” 
Odpowiedź:  
Zamawiający rozumie pod pojęciem „ rozpatrzenie reklamacji” przekazanie 
Zamawiającemu informacji o rozpatrzeniu reklamacji, ze wskazaniem czy 
reklamacja została rozpatrzona pozytywnie czy negatywnie oraz ewentualnych 
dalszych etapach postępowania reklamacyjnego. 

4. Dotyczy załącznika nr 4 umowa § 3 ust. 8: Prosimy o wyjaśnienie, co 
Zamawiający rozumie pod pojęciem „zareaguje na zgłoszenie awarii”? Nasz 
serwis ma duże doświadczenie w diagnozowaniu zdalnym i wiele usterek 
diagnozowanych jest za pośrednictwem połączeń telefonicznych z 
użytkownikiem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający rozumie pod pojęciem „zareaguje na zgłoszenie awarii” 
potwierdzenie np. drogą mailową, że takie zgłoszenie został przyjęte przez 
Wykonawcę do realizacji. 
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5. Dotyczy załącznika nr 4 umowa § 3 ust. 8: Prosimy o informację jak będzie 
rozliczana diagnostyka? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że jest to czynność, która obejmuje oferta. 

6. Dotyczy załącznika nr 4 umowa § 3 ust. 8: Czy za czas reakcji serwisu na 
zdiagnozowanie awarii, Zamawiający uzna rozpoczęcie diagnostyki zdalnej 
telefonicznie? Niektóre firmy są w stanie postawić diagnozę wielu usterek po 
kontakcie telefonicznym z bezpośrednim użytkownikiem. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza nie wymaga 

7. Dotyczy zadania nr 9, 21: Zwracamy się z prośbą o podanie terminów 
najbliższych przeglądów każdego z aparatów w zadaniu 9, 21 co pozwoli na 
odpowiednie skalkulowanie ceny. 

Lp Nazwa aparatu Producent Typ Numer seryjny Data ostatniego 
przeglądu 

1 Aparat USG Canon CUS-X100G XARIO 100G AEB19Y2281 2023-04-03 
2 Aparat USG Canon CUS-AA000/WC Aplio WCA19Z2035 2023-04-07 
3 Aparat USG Canon TUS-AI700/AK Aplio i700 AKD19X2185 2023-04-04 
4 Aparat USG GE  Logiq 5 pro 11852541 2022-11-12 
5 Aparat USG Philips Epiq 5 US718C1009 2022-08-31 
6 Aparat USG Siemens Acuson X300 PE  343707 2022-11-12 
7 Echokardiograf Gems Vivid 4 10844 2022-11-12 

8. Dotyczy SWZ p. XVIII ppkt. 2.3, 2.4 oraz załącznika nr 1 formularz ofertowy 
punkty III, IV: Prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie sformułowania „ 
… roboczych” w odniesieniu do dni. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

9. Dotyczy załącznika nr 4 umowa § 3 ust. 1: Prosimy o potwierdzenie, że 
sformułowanie „uprawnienia nadane przez producenta sprzętu” dotyczy 
posiadania imiennych certyfikatów szkoleń producenta na dany aparat lub 
zbliżony (np. VIVID 3 zamiast VIVID 4).  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

10. Dotyczy załącznika nr 4 umowa § 3 ust. 5: W formularzu raportu serwisowego nie 
mamy rubryk rozpoczęcia i zakończenia pracy. Przegląd wyceniany jest 
ryczałtowo niezależnie od czasu jego trwania natomiast w przypadku napraw 
wpisywana jest ilość godzin, o ile nie jest to usługa zryczałtowana. Prosimy o 
potwierdzenie, ze tak wypisany raport serwisowy spełni wymogi zapisu z umowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza nie wymaga    

11. Dotyczy załącznika nr 4 umowa § 3 ust. 6: Nasza firma nie praktykuje 
wpisywania numeru inwentaryzacyjnego aparatu, numer seryjny jest 
wystarczający do identyfikacji aparatu. Prosimy o wykreślenie konieczności 
wpisywania numeru inwenatryzacyjnego z raportu serwisowego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wymaga wpisywania numeru inwentaryzacyjnego. 

 
Zestaw 2 

1. Dot. zapisów SWZ rozdz. 2 pkt 2.17, umowy § 10 ust. 6, 7 Zwracamy się z 
wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zawarty wymóg dotyczący 
zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw aparatury 
medycznej oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności 
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będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § Kodeksu Pracy 
(dalej k.p.)? W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie - 
wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu Umowy dotyczącego wymogu 
zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować 
osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy. Zmodyfikowany zapis może mieć 
następujące brzmienie: ,,Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy 
realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na 
umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów 
cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy." 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ 

2. Dot. zapisów umowy § 7 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w 
taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie 
brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest 
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku 
VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane 
przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ 

 
Zestaw 3 
 

1. Dotyczy zadania nr 27  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie zadania 
nr 27 Zamawiający odstąpi od wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy? Taki wymóg w wypadku usług serwisowych urządzeń medycznych jest 
bardzo rzadki. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ 

 
Zestaw 4 

1. Dot. zadanie 44 Łóżka medyczne Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 
z zadania nr 44 niżej wymienionych pozycji, tj. asortymentu produkcji Linet spol 
s.r.o., do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości 
oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej? 

Lp Nazwa aparatu Producent Typ Numer seryjny 

7 Łóżko do intensywnej terapii Linet Spol Sro Eleganza 2 20150009361 

8 Łóżko do intensywnej terapii Linet Spol Sro Eleganza 2 20150009362 

11 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170098676 

12 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170075011 

13 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188776 

14 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188775 

15 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188770 

16 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170093182 

17 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188768 

18 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188760 

19 Łóżko medyczne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188759 

24 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20190188769 

25 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170075010 

26 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170075008 

27 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170075009 

28 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20170003867 
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29 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20200103576 

30 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20200103577 

31 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20150009361 

32 Łóżko rehabilitacyjne szpitalne Linet spol. s r.o. Eleganza 2 20150009362 

33 
Łóżko rehabilitacyjne szpitalne z funkcja 
przechyłów bocznych Linet spol. s r.o. Latera Acute 20170063190 

34 
Łóżko rehabilitacyjne szpitalne z funkcja 
przechyłów bocznych Linet spol. s r.o. Latera Acute 20170063191 

35 
Łóżko rehabilitacyjne szpitalne z funkcja 
przechyłów bocznych Linet spol. s r.o. Latera Acute 20160108246 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

2. Dot. zadanie 45 Materace medyczne z pompą Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydzielenie z zadania nr 45 niżej wymienionych pozycji, tj. asortymentu produkcji 
AirMed PLUS GmbH, do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia 
większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej 
oferty cenowej? 

Lp Nazwa aparatu Producent Typ Numer seryjny 

1 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01445 

2 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01334 

3 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01310 

4 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01074 

5 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01415 

6 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01471 

7 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01395 

8 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01385 

9 Materac do terapii przeciwodleżynowej AirMed PLUS GmbH ADS ECO 10-0150-01416 

10 Materac przeciwodleżynowy AirMed Plus GmbH ADS ECO 10-0150-01309 

11 Materac przeciwodleżynowy AirMed Plus GmbH ADS ECO 10-0150-01194 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 

Zestaw 5 
1. Dotyczące zapisów swz i umowy - Par 2 pkt 1 PAKIET 2 - Czy Zamawiający w 

ramach zapisu: ”Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 
Umowy. Osoby dokonujące czynności serwisowe posiadają niezbędne 
uprawnienia nadane przez producenta sprzętu. 2. Wykonawca wykonywać 
będzie Usługi Serwisowe zgodnie z instrukcjami używania sprzętu, zaleceniami 
producenta, posiadaną specjalistyczną wiedzą i z należytą, wymaganą prawem 
starannością. ” wymaga imiennych , ważnych certyfikatów na każdą grupę 
urządzeń medycznych wystawionych przez producenta lub inny autoryzowany 
przez producenta podmiot?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

2. Dotyczące zapisów swz i umowy:  W związku z par.2 pkt 1 i par 3 kt 1 i 2 umowy 
mając na uwadze, iż urządzenia pakiecie 2 służą do ratowania życia i zdrowia 
ludzkiego zwracamy Zamawiający oczekuje , że Wykonawca będzie realizował 
przedmiot zamówienia osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami producenta sprzętu 
medycznego, zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, instrukcją obsługi, 
instrukcją serwisową oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami w 
tym bhp. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od 
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Wykonawcy aby osoby wykonujące przeglądy były przeszkolone przez 
producenta oraz dysponowały aktualnym certyfikatem wystawionym przez 
producenta lub inny uprawniony podmiot posiadający autoryzację od producenta 
aparatu. W innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, 
że przegląd został wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oraz instrukcją 
obsługi oraz instrukcją serwisową. Jednocześnie wskazujemy, iż kwestia osób 
dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową, nadmieniamy 
również iż we wskazanym pakiecie 1 znajdują się także diatermie, a te z uwagi 
swoją jako urządzenie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i 
związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego 
Wnioskujemy o objęcie pakietów 1 i 2 wymogiem dla Wykonawcy wykazania się 
dokumentem (certyfikatem) autoryzowanego serwisu wytwórcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.  

3. Dotyczące zapisów Par pkt 1 i 2 PAKIET 2 par 7 pkt 1 i kolejne - Czy 
Zamawiający zgodzi się by kary umowne były naliczane: w wysokości 0,1 % za 
każdy dzień roboczy zwłoki (poniedziałek – piątek oprócz dni ustawowo wolnych 
od pracy) w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu, o którym mowa w § 3 
ust. 3 licząc wartość od kwoty brutto danego urządzenia z Umowy oraz w 
przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 
lub w §3 ust. 9 lub §3 ust. 14, w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki licząc 
wartość od kwoty brutto urządzenia z umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości 
umowy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 
 

Zestaw 6 
 

1. Czy zamawiający potwierdza że wymaga w zadaniu 62 – respiratory Maquet 
ujęcia w kosztach przeglądów okresowych wymiany akumulatorów zgodnie z 
zaleceniami producenta, które wymieniane są co 36 miesięcy oraz baterii na 
płytach wymienianych w interwale 5 letnim? 
Odpowiedź:  
Nie. Jeśli niezbędna będzie wymiana akumulatorów i/lub baterii, to taka 
informacja powinna znaleźć się w raporcie serwisowym. 
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Zestaw  7 
1. Dot. Opis Przedmiotu zamówienia. 

9

Lp Nazwa aparatu Producent Typ Numer seryjny

Wartość zamówienia 

netto [zł] 

(należy podać wartość 

netto na 24 miesiące)

Stawka 

podatku VAT 

[%]

Wartość zamówienia 

brutto [zł] 

(należy podać wartość 

brutto na 24 miesiące)

1 Aparat USG Canon CUS-X100G XARIO 100G AEB19Y2281

2 Aparat USG Canon CUS-AA000/WC Aplio WCA19Z2035

3 Aparat USG Canon TUS-AI700/AK Aplio i700 AKD19X2185

4 Aparat USG GE Logiq 5 pro 11852541

5 Aparat USG Philips Epiq 5 US718C1009

6 Aparat USG Siemens  Acuson X300 PE 343707

Zadanie nr Aparaty USG

(wartość zamówienia na 24 miesiące)  RAZEM  
Obecny zapis uniemożliwia złożenie nam ważnej oferty. Umożliwienie osobom 
nieuprawnionym przez Producenta sprzętu medycznego wykonywania 
przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego 
pochodzenia wiąże się z nie wypełnieniem instrukcji jego użytkowania. Przekłada 
się to na brak ciągłości bezpiecznego użytkowania sprzętu i ryzyko powstania 
incydentów medycznych. Jednocześnie, powyższe wyłącza odpowiedzialność 
Producenta za Sprzęt i jego funkcjonowanie. Każdy z wymienionych 
producentów zapewnia autoryzowany serwis do swojego produktu. Prosimy o  
wydzielenie z Zadania 9 pozycji 1-3, lub prosimy o zgodę na złożenie oferty 
częściowej na pozycje 1,2,3 w ramach Zadania 9.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  
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