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Wrocław, 02.05.2019 
Nr sprawy: USK/DZP/PN-71/2019 
 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (13) 
 
 
 
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi 
przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy – kolejne 
powtórzenie zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt IX. ppkt 1, 2 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co 
następuje: 
  
Pytanie nr 1 
Dot. Wzór Umowy par. 2 pkt. 3 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu w pakietach nr: 8; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
29; 30; 32; 33; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 99; 101; 121; 122; 123; 
124; 125; 126; 126a; 127; 128; 129; 131; 133; 134; 142; 143; 144; 145; 146; 148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 
156; 157; 161; 170; 171; 172; 173; 188.  
- instalacja najnowszej wersji oprogramowania operacyjnego  
- przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi urządzeń - na wezwanie 
Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. Szkolenie zakończone certyfikatem. 
Czy Zamawiający usunie z zapisu zdanie „Szkolenie zakończone certyfi-
katem” Uzasadnienie: Tego typu certyfikat może nadać tylko producent. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu w pakietach 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 101, 121, 123, 
124, 125, 126, 126a, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 
161, 170, 171, 172, 173, 188, ale z zastrzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi           
wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z instrukcją serwisową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 2 
Dot. Wzór Umowy par. 2 pkt. 5  
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników Działu Logistyki wskazanych przez Zama-
wiającego w zakresie:  

a) obsługi technicznej aparatów, 
b) procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych,  
c) instrukcji obsługi, konserwacji, przeglądów technicznych, napraw i kontroli bezpieczeństwa elektryczne-

go aparatów objętych przedmiotem zamówienia.  
Czy Zamawiający usunie powyższy zapis? 
Uzasadnienie: Tego typu certyfikat może nadać tylko producent. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego zapisu 
 
Pytanie nr 3 
Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 6  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na fabrycznie nowe, oryginalne, certy-
fikowane przez producenta urządzeń. 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu – „ certyfikowane przez producenta urządzeń” ?. 
Odpowiedź  
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Zamawiający dopuszcza aby: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne na 
fabrycznie nowe, oryginalne, określone przez Wytwórcę urządzenia”. 
 
Pytanie nr 4 
Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 13  
Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić raport serwisowy w języku pol-

skim wraz z check listą potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i przekazać w dniu wyko-
nania usługi ww. dokumenty (oryginał) do Działu Logistyki – Sprzęt Medyczny oraz elektronicznie na adres e-
mail dsz@usk.wroc.pl Natomiast kopię ww. dokumentów Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdo-
razowej usługi w dniu wykonania przeglądu/usługi przekazać użytkownikowi. W dniu wykonania przeglądu 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia o 
sprawności urządzeń (certyfikat), a także umieścić trwale na sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe. Orygi-
nał certyfikatu/orzeczenia o sprawności urządzeń Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu wykonania 
przeglądu do Działu Logistyki oraz w wersji elektronicznej (skan) na adres dsz@usk.wroc.pl również w dniu 
wykonania przeglądu. 
 
Czy Zamawiający odstąpi od zapisu, że komplet dokumentów należy dostarczyć w dniu przeglądu i wydłuży 
termin ?. 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza, aby: „ Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi sporządzić 
raport serwisowy w języku polskim wraz z check listą potwierdzony przez osobą wyznaczoną przez Zamawia-
jącego i przekazać w terminie do 3 dni od wykonania usługi ww. dokumenty (oryginał) do Działu Logistyki – 
Sprzęt Medyczny oraz elektronicznie na adres e-mail dsz@usk.wroc.pl. Natomiast kopię ww. dokumentów 
Wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu każdorazowej usługi w dniu wykonania przeglądu/usługi prze-
kazać użytkownikowi. W dniu wykonania przeglądu Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w pasz-
porcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia sprawności urządzeń (certyfikat), a także umieścić trwale 
na sprzęcie etykietę potwierdzającą powyższe. Oryginał certyfikatu/orzeczenia o sprawności urządzeń Wy-
konawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 3 dni od wykonania przeglądu do Działu Logistyki oraz 
w wersji elektronicznej (skan) na adres dsz@usk.wroc.pl w terminie do 3 dni od wykonania przeglądu.” 
 
Pytanie nr 5 
Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 14  
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje: 

a) legalnym, aktualnym oprogramowaniem umożliwiającym w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia, 

b) legalnymi, aktualnymi kodami serwisowymi, hasłami i innymi zabezpieczeniami umożliwiającymi w 
pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia, 

c) narzędziami, miernikami z aktualnym świadectwem legalizacji, umożliwiającymi w pełnym zakresie re-
alizację przedmiotu zamówienia,  

d) określonym przez producenta zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i 
materiałami eksploatacyjnymi,  

e) posiada określone przez producenta aktualne instrukcje serwisowe przedmiotu zamówienia oraz odpo-
wiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności,  

f) zatrudnia osoby posiadające określone przez producenta kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do  
realizacji przedmiotu zamówienia. 

Czy Zamawiający odstąpi od po wyższego zapisu w pakietach 8; 11; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 
93; 99; 101; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126a; 127; 128; 129; 131; 133; 134; 142; 143; 144; 145; 
146; 148; 149; 150; 151; 152; 154; 155; 156; 157; 161; 170; 171; 172; 173; 188.  
Uzasadnienie: Wymagania podane w zapisie może spełnić tylko producent i nie są one konieczne 
do wszystkich urządzeń. 
Odpowiedź  
Zgodnie z SIWZ w zakresie ppkt. c, d, e, f. Natomiast w ppkt. a oraz b Zamawiający dopuszcza odstąpienie od 
zapisu w pakietach 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 61, 62, 64, 65, 66, 
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67, 68, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 101, 121, 123, 124, 125, 126, 126a, 127, 128, 129, 131, 
133, 134, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 161, 170, 171, 172, 173, 188, ale z za-
strzeżeniem, iż przeglądy zostaną wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami Wytwórcy oraz zgodnie z in-
strukcją serwisową. 
 
Pytanie nr 6 
Dot. Wzór Umowy par. 3 pkt. 16  
Dołączony do oferty harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz 
z aktualnym szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z 
zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany 
podczas przeglądu okresowego wraz z ich numerami stanowi załącznik nr …. do umowy. 
Czy Zamawiający odstąpi od powyższy zapis zapisu lub sprecyzuje jakich urządzeń zapis dotyczy ? Wymagania 
podane w zapisie może spełnić tylko producent i nie są one konieczne do wszystkich urządzeń. 
Odpowiedź  
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 7 
Dot. Wzór Umowy par. 5 pkt. 4 
Należność płatna będzie w terminie 60 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji 
zamówienia. Zapłata zostanie dokonana na podstawie złożonej u Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym.  
Czy Zamawiający zmieni zapis na: 
Należność płatna będzie w terminie 60 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej 
faktury VAT, po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym. 
Odpowiedź  
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie nr 8 
Dot. Wzór Umowy par. 6 pkt. 1  
1. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi: 

− na wymienione części – 12 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części 
zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji 
liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony raportem serwiso-
wym. 

− na wykonaną usługę – 12 miesięcy. W przypadku przestoju sprzętu, aparatu w związku z naprawą gwa-
rancyjną okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu. 

Termin naprawy gwarancyjnej wynosi 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Czy Zamawiający wydłuży termin naprawy gwarancyjnej z 3 do 14 dni, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennej do jednego miesiąca od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w 
treści oferty. 
 
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przedłuża termin składania ofert. 
 
Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 11:00 
Termin otwarcia ofert:  10.05.2019 r. godz. 11:30 
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Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
 
 

  
Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
 

Magda Jellin 
                                                                                                                          Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


