Kraków, 05.07.2019r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-21/19
Przetarg nieograniczony pn. " Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
I.
1. Pytanie 1 – dot. Wykaz sprzętu medycznego pakiet nr 2
Czy Zmawiający wyłączy z pakietu nr 2 aparat RTG nr 29 oraz dodatkowo prosimy o informacje o
aparacie: jakiej firmy, typ, rok produkcji oraz inforacje dodatkowe o rodzaju ucyfrowienia?
Uzasadnienie:
Pozostawiając aparat RTG w tak dużym pakiecie uniemożliwi wybór najkorzystniejszej oferty przez
szerszy krąg Wykonawców, którzy dysponują wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem
posiadającym umiejętności i doświadczenie w przeglądach i konserwacji sprzętu objętego zamówieniem.
W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zaproponowanej w zapytaniu zmiany poprzez
złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę. Z pewnością taka zmiana wpłynie na
konkurencyjność postępowania, pozwalając Zamawiającemu reprezentującemu sektor publiczny na
kierowanie się w procedurze zakupowej zasadą optymalizacji kosztów i nacjonalizacji wydatków.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 2
pozycji nr 29 w wykazie sprzętu medycznego tj. „Aparat RTG”. W związku z powyższym tworzy się
odrębny Pakiet nr 8 w załączniku nr 1B do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego pisma. Ponadto Zamawiający informuje, iż aparat RTG jest firmy PHLIPS typ: BUCKY
Diagnost FS ( Standard ); rok produkcji: 2008 ; rodzaj ucyfrowienia : Cyfrowy system przetwarzania.
II.
1. Bardzo proszę o wyjaśnienie jakiego producenta są aparaty oraz podanie typu i nr seryjnego
urządzenia z zakładek o nazwie GASTROLOGIA oraz ENDOSKOPIA.
Ilość przeglądów
w okresie
Cena
obowiązywania
jednostkowa
Wartość brutto w
L.P Nazwa sprzętu przyrządu
Ilość sztuk
umowy tj. 24 m- brutto za 1
PLN
cy (1 przegląd/1
przegląd
rok)
1
GASTROFIBEROSKOP
1
2
GASTROFIBEROSKOP
2
1
2
PEDIATRYCZNY Z WYPOSAŻENIEM
3
GASTROLYZER
2
2
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4

ZESTAW DO VIDEOGASTROSKOPII

1

2
-

RAZEM

zł

L.P

Nazwa sprzętu przyrządu

Ilość
sztuk

1

MYJNIA ENDOSKOPOWA

1

Ilość przeglądów w
okresie
obowiązywania
umowy tj. 24 m-cy (1
przegląd/1 rok)
2

2

MYJKA

1

2

3

REKTOSKOP PEDIATRYCZNY

1

2

4

VIDOKOLONOSKOP

1

2

Cena
jednostkowa
brutto za 1
przegląd

Wartość brutto w
PLN

-

RAZEM

zł

Odpowiedź: Zamawiający poniżej w tabeli podaje informacje, o które wnioskowano. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż nie posiada obecnie typu Gastrofiberoskopu oraz Gastrofiberoskopu
pediatrycznego z wyposażeniem. Ponadto Zamawiający informuje, iż usuwa z załącznika nr 1B do
SIWZ w pakiecie nr 1 w zakładce Endoskopia pozycje nr 2 Myjka i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszego pisma.
GASTROFIBEROSKOP
L.P

NAZWA

PRODUCENT

TYP

NR SERYJNY

1

GASTROFIBEROSKOP

FUJINON

BRAK

FGI -PE7

2

GASTROFIBEROSKOP PEDIATRYCZNY Z
WYPOSAŻENIEM

FUJINON

BRAK

FG-100PE

3

GASTROLYZER

BEDFONT
SCIENTIFIC LTD

GASTRO +

GP021692

4

GASTROLIZER

BEDFONT
SCIENTIFIC LTD

GASTRO +

GPO22865

5

ZESTAW DO VIDEOGASTROSKOPII

OLYMPUS

OLYMPUS 180

2900747

PRODUCENT

TYP

NR SERYJMY

ENDOSKOPIA
L.P

NAZWA

1

MYJNIA ENDOSKOPOWA

OLYMPUS

ETD2 G2

9726102

2

REKTOSKOP PEDIATRYCZNY

OPTEC

BOB-OM

111101612G001

3

VIDOKOLONOSKOP

OLYMPUS

PCF-H180AL

2200597

III.
1. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1
Prosimy o podanie nazwy producenta oraz numerów seryjnych w pakietach dotyczących gastrologii oraz
endoskopii oraz ewentualnie w innych pakietach gdzie znajdują się urządzenia marki „Olympus”
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pytaniach II w
pytaniu nr 1.
2. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 1
Zwracam się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1 do osobnych zadań części dotyczących gastrologii oraz
endoskopii.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 1
części dotyczącej gastrologii oraz endoskopii. W związku z powyższym dla zakładki o nazwie
„Gastrologia” tworzy się odrębny Pakiet nr 3 w załączniku nr 1B do SIWZ oraz dla zakładki o nazwie
„Endoskopia” tworzy się odrębny Pakiet nr 4 w załączniku nr 1B do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
IV.
1. Dotyczy: Pakiet nr 1 arkusz EEG
Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów wymienionych w wykazie urządzeń
medycznych, wydzieli do oddzielnej części Aparat EEG i Aparat Video EEG, co może znacząco wpłynąć
na obniżenie ceny przeglądów i ewentualnych napraw, zrealizuje art. 44 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych oraz zrealizuje zapis ustawy PZP o uczciwej konkurencji?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 1
części dotyczącej EEG i stworzenie odrębnego pakietu dla tej części. W związku z powyższym
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ poprzez dodanie pakietu nr 5. Załącznik nr 1B do
SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
Dotyczy: Pakiet nr 1 arkusz EEG
Czy Zamawiający wymaga, aby przeglądy wykonany został przez Wykonawcę posiadającego
autoryzację producenta w zakresie przeprowadzania przeglądów i konserwacji?
Jednocześnie informujemy, iż aparat EEG DigiTrack jest wyrobem medycznym klasy IIb, podlega
zapisom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Zgodnie z
art. 90 mówiącym o "Używaniu i utrzymywaniu wyrobów" Producent firma ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z
O.O. podaje w instrukcji obsługi, że:
"Elektroencefalograf EEG DigiTrack należy poddawać okresowej kontroli stanu technicznego oraz
kalibracji. Zaleca się przeprowadzenie kontroli nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Czynności te mogą
być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Nie przeprowadzenie
okresowej kontroli grozi pogorszeniem jakości rejestrowanego sygnału EEG oraz może spowodować
zagrożenie dla zdrowia
pacjenta".
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, przeglądy powinny być, zatem wykonywane regularnie
przez przeszkolony personel. Nieautoryzowany Wykonawca może nieumiejętnie skalibrować
aparaturę jednocześnie zaburzyć jej poprawne funkcjonowanie, co w konsekwencji będzie miało
negatywny wpływ na badanie i przebieg leczenia pacjenta i może spowodować uszkodzenie zdrowia,
które zgodnie z art. 156 KK podlega odpowiedzialności karnej. Nieumiejętnie skalibrowana aparatura
powoduje dodatkowe koszty
w postać ponownej kalibracji lub naprawy aparatury, co kłóci się z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach
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publicznych mówiący o tym, że „Wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i
oszczędny,
z zachowaniem zasad (...) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów”
Każdy Klient otrzymuje informacje o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w karcie gwarancyjnej,
mówiący m.in. że „Wszystkie czynności serwisowe oraz przeglądy okresowe mogą być dokonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis ELMIKO.” Warunki gwarancji i serwisu wymienione przez
Producenta zaakceptowali Państwo podczas instalacji, składając podpis na karcie gwarancyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przeglądy wykonywane były przez Wykonawcę posiadającego
autoryzację producenta w zakresie przeprowadzania przeglądów i konserwacji.
V.
1. Pytanie nr 1: Dotyczy: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 kardiomonitory pozycje 1-3 oraz aparat do znieczulania i
utworzy nowe, odrębne pakiety. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i
zwiększy konkurencyjność.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 1
części dotyczącej kardiomonitorów oraz aparatu do znieczulenia. W związku z powyższym dla
zakładki o nazwie „kardiomonitor” tworzy się odrębny Pakiet nr 6 w załączniku nr 1B do SIWZ oraz
dla zakładki o nazwie „Aparat do znieczulenia” tworzy się odrębny Pakiet nr 7 w załączniku nr 1B
do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
2. Pytanie nr 2. Dotyczy: Pakiet nr 2:
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 - Wykaz sprzętu medycznego pozycje 21, 22, 25, 33, 35 i
utworzy nowe, odrębne pakiety. Wydzielenie umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i
zwiększy konkurencyjność.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 2
pozycji nr 33 w wykazie sprzętu medycznego tj. „Kardiomonitor”. W związku z powyższym tworzy
się odrębny Pakiet nr 9 w załączniku nr 1B do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego pisma.
3. Pytanie nr 3. Dotyczy: Przedmiotu postępowania - Pakiet nr 1, 2:
Zgodnie z zapisami SIWZ czynności przeglądowo – konserwacyjne muszą być dokonywane zgodnie z
właściwościami danego sprzętu/aparatury, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą. W
celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w
zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy
o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili
obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert
dla Zamawiającego nie jest możliwe. Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu urządzeń będących
przedmiotem postępowania. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy
i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie.
Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu
przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej
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dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie podzespoły powinny zostać
uwzględnione w wycenie przetargowej.
Odpowiedź: Z uwagi na obszerną ilość sprzętu medycznego Zamawiający informuje, iż modele
urządzeń będące przedmiotem zamówienia dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:
1) pkt 3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego w
ramach 9 pakietów szczegółowo opisanych w załączniku nr 1B do SIWZ Formularz Cenowy wraz z
wykazem sprzętu medycznego/aparatury.”
2) Pkt 3.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.2. Pakiet nr 1, 3, 4 ,5, 6, 7 dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św.
Ludwika w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 2-2A.
Pakiet nr 2, 8 i 9 dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św Ludwika
Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie przy ul. Podlesie 173.”
3) ppkt 3.3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.3.1 Częstotliwość przeglądów wyszczególniony jest w Załączniku nr 1B do SIWZ (dotyczy pakietu nr
1 -9)
4) Pkt 5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. (dotyczy pakietu
1 i 9):
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określa
warunków udziału w postępowaniu.
5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 PZP.”
5) Pkt 6. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (dotyczy pakietu 1 -9)”
6) Pkt 10.4. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na każdą dowolnie wybraną część/pakiet
zamówienia (pakiet nr 1-9). Zamawiający nie ogranicza liczby części/pakietów, na które może złożyć
ofertę jeden Wykonawca. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną przez siebie
cześć/pakiet zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na tę cześć/pakiet zamówienia
zostaną odrzucone. , Wykonawca ponosi wszelkie koszty jej przygotowania i złożenia.”
7) Pkt. 19.1. SIWZ który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach 9 pakietów. Każda z
części zamówienia będzie rozpatrywana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
wybrany pakiet / pakiety”
8) Załącznik nr 1A do SIWZ (Formularz ofertowy) pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. „Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie pakietu/ów i po cenach:
pakiet nr 1 - Cena brutto pakietu: ......................zł,
pakiet nr 2 - Cena brutto pakietu: ......................zł,
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Pakiet nr ........ - Cena brutto pakietu: ......................zł.
*należy wpisać cenę oferty dla każdego pakietu odrębnie zgodnie z cenami jednostkowymi
określonymi w Formularzu cenowym Wykonawcy”
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią
integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.”

Załączniki:
 Poprawiony załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 1
 Poprawiony załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 2
 Dodane Załączniki nr 1 B do SIWZ w zakresie pakietów od 3-9.
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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