Jastrzębie-Zdrój, dnia 16.02.2016 r.

BZP/38/382-2/16
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury elektromedycznej”
(BZP/38/382-2/16).

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Z DNIA 16.02.2016 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju działając na
podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4a i 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r., nr 2164 ), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Pytanie 1 - dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający uzna, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez niego wymaganiom, jeżeli
wykonawca będzie legitymował się certyfikatem ISO w zakresie normy EN 13485, co jest równoznaczne z
posiadaniem takich samych standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do
diagnostyki obrazowej co producent aparatury medycznej?
W przypadku zgody na naszą prośbę, proponujemy zmiany zapisów SIWZ rozdział 7. Pkt. 7.1. 3) b):
SIWZ rozdział 7. Pkt. 7.1. Podpunkt 3) b) jest:
„b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych ( dotyczy wszystkich
pakietów)
- co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/ przeglądów aparatury medycznej wystawione
przez producenta aparatury medycznej lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej zgodnej z
przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie (dotyczy wszystkich pakietów).”
Proponowane brzmienie:

„b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych ( dotyczy wszystkich
pakietów)
- co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/ przeglądów aparatury medycznej wystawione
przez producenta aparatury medycznej lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej zgodnej z
przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie (dotyczy wszystkich pakietów). W przypadku, gdy Wykonawca nie
posiada przeszkolenia w rozumieniu jak powyżej, Wykonawca przedłoży certyfikat ISO w zakresie normy EN 13485.”
Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz asortymentowo – cenowy”, Pakiet 2, pkt. 1 b) jest:
„b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności
w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury
medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela”
Proponowane brzmienie:

”b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dylom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności
w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez producenta aparatury
medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub wykonanie usługi przez Wykonawcę legitymującego się
certyfikatem ISO w zakresie normy EN 13485.”
Załącznik nr 10 do SIWZ „Wzór umowy” Paragraf 5 pkt. 3. jest:
„Wykonawca potwierdza, że usługi będą wykonane przez osoby posiadające certyfikat/ dyplom lub innego typu
poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem
usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela”
Proponowane brzmienie:
„Wykonawca potwierdza, że usługi będą wykonane przez osoby posiadające certyfikat/ dyplom lub innego typu
poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem
usługi, wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku, gdy
Wykonawca nie posiada przeszkolenia w rozumieniu jak powyżej, Wykonawca przedłoży certyfikat .”
Załącznik nr 12 do SIWZ „Wykaz personelu/ osób” Tabela, kolumna 4 jest:
„Uprawnienia/ autoryzacja i nazwa organu/ podmiotu, który je wydał”
„ nr uprawnień i nazwa organu, który je wydał”
Proponowane brzmienie:

„Uprawnienia/ autoryzacja/ certyfikat ISO w zakresie normy EN 13485 i nazwa organu/ podmiotu, który je
wydał”
„nr uprawnień/ nr rejestracyjny i nazwa organu, który je wydał”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według Zamawiającego, posiadanie powyższego certyfikatu ISO w
zakresie normy EN 13485 nie jest równoznaczne z dysponowaniem przez osoby zdolne do wykonywania
niniejszego zamówienia odpowiednich uprawnień i szkoleń zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach
medycznych z 26 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 j.t.). Ponadto, dyspozycja art. 26 ust. 2b wyżej
cytowanej ustawy PZP daje Wykonawcom możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, w tym osób posiadających stosowne uprawnienia i przeszkolenia.
Pytanie nr 2 – dot. wzoru umowy
Prosimy o dopisanie w Paragrafie 3 kolejnego punktu o treści: „ w przypadku braku płatności w terminie
określonym w pkt. 1, Wykonawca ma prawo do wstrzymania usług do czasu uregulowania zaległych
płatności”, co jest zgodne z art. 552 k.c.
Jednocześnie prosimy o wykreślenie pkt. 9 w paragrafie 5 Umowy.
Uzasadnienie:
Powyższe zapisy powodują nierówność stron. Można domniemywać, że Zamawiający nie ma zamiaru
wywiązywać się z obowiązku zapłaty w i tak wydłużonym terminie płatności.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 3 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej
nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym na uzupełnienie umowy nową następującą
treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody
rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty
nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 3 Umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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Pytanie nr 4 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
Przedmiotu Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 5 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto
umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na
oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 6 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania
danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów,
których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem
niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana
przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 7 – dot. SIWZ
Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu o autoryzację na świadczenie usług serwisowych aparatu RTG
PRECISION RXi produkcji GE Healthcare na terenie Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone odpowiednim
dokumentem wystawionym przez producenta aparatu RRG PRECISION RXi?
Wymóg ten jest zgodny i zalecany w art. 90 Ustawy o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz.
679, i Dz. U. z 2011 nr 102, poz. 586, Nr 113, poz. 657).
Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi na sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania
zamówień publicznych (art. 7 ustawy PZP), dlatego że każdy podmiot na rynku może się ubiegać o
uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej
obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 14.
Pytanie nr 8 – dot. wzoru umowy
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu niniejszego pkt zdania: „W przypadku opóźnienia
płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za okres opóźnienia płatności, bez
konieczności wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do ich zapłaty.” ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 9 – dot. wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego terminu zapłaty należności na 30 dni ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 10 – dot. wzoru umowy
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Prosimy o wyjaśnienie sytuacji, gdy po wykonaniu przeglądu, konserwacji i kontroli stanu technicznego
sprzętu / urządzenia nie będzie możliwe zapewnienie przez Wykonawcę, sprawnej i bezpiecznej
eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876) z
powodu konieczności wykonania naprawy. Czy umieszczenie takiej informacji w karcie serwisowej czy w
protokole zdawczo – odbiorczym zostanie przez Zamawiającego uznane za wywiązanie się Wykonawcy z
obowiązku nałożonego przedmiotową umową?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe, gdyż przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług
serwisu (przeglądów) aparatury medycznej, a nie jej naprawy.
Pytanie nr 11 – dot. wzoru umowy
Co Zamawiający rozumie przez „wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzenia”? Do wydania ilu
takich orzeczeń Wykonawca będzie zobowiązany podpisując przedmiotową umowę?
Odpowiedź:
Przez sformułowanie „wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzenia” Zamawiający rozumie
wypełnienie karty pracy, karty serwisowej lub orzeczenia technicznego (wszystkie te dokumenty to
synonimy) – każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego.
Pytanie 12 – dot. wzoru umowy
Z uwagi na ogólna zasadę równości stron w umowach cywilno – prawnych nie może Zamawiający
nakłaniać Wykonawcy do świadczenia usług pomimo nieregulowania zobowiązań finansowych za
wykonane usługi. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego punktu w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr 13 – pakietu nr 13
Czy Zamawiający w zakresie pakietu 13, w celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu,
zaakceptuje wykonawcę legitymującego się realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury medycznej, w
skład której wchodzi aparatura do radioterapii, której przeglądy charakteryzują się większą złożonością niż
przeglądy aparatury wskazanej w pakiecie 13.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść SIWZ w pkt 7.1. ppkt 2) z
zapisu:
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.:
– co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub
zbliżonej do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone
w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku.
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie
usług
(przeglądów
lub
napraw
zakończonych
przeglądem)
w
sposób
powtarzalny
w okresie min. 1 roku.
UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W celu
weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie,
na zapis:
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.:
– co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub
zbliżonej do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone
w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku. (W przypadku pakietu 13 – Zamawiający zaakceptuje
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wykonawcę legitymującego się realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury medycznej, w skład której
wchodzi aparatura do radioterapii).
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie
usług
(przeglądów
lub
napraw
zakończonych
przeglądem)
w
sposób
powtarzalny
w okresie min. 1 roku.
UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W celu
weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie.
Pytanie nr 14 – dot. SIWZ
Czy Zamawiający w zakresie pakietu 13, w celu umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu,
odstąpi od wymogu posiadania 1 osoby przeszkolonej z zakresu serwisowania/ przeglądów aparatury
medycznej przez producenta, o której mowa w pkt. 7.1 ppkt. 3) lit. b) tiret drugi SIWZ.
Dodamy, iż usługi serwisowania/przeglądów wykonywane będą bezpośrednio przez producenta firmę
Brainlab, a zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w orzeczeniu KIO/UZP 84/08 „nadinterpretacją byłoby
utożsamianie pojęcia podwykonawcy z producentem sprzętu (…). Stawianie znaku równości pomiędzy
podwykonawcą, a producentem sprzętu w świetle przytoczonych definicji nie jest zasadne.” Ponadto
bezcelowe jest przedstawienie w „wykazie osób”, osób przeszkolonych przez producenta skoro to sam
producent będzie świadczył usługi a wykonawca posiada upoważnienie producenta w wszystkich
sprawach handlowych i dotyczących serwisu na ternie Polski.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść SIWZ w pkt 7.1. z zapisu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
1) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.:
– co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub
zbliżonej do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone
w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku. (W przypadku pakietu 13 – Zamawiający zaakceptuje
wykonawcę legitymującego się realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury medycznej, w skład której
wchodzi aparatura do radioterapii).
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie
usług
(przeglądów
lub
napraw
zakończonych
przeglądem)
w
sposób
powtarzalny
w okresie min. 1 roku.
UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W celu
weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie.
3) w zakresie dysponowania:
a) odpowiednim potencjałem technicznym :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
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b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych (dotyczy
wszystkich pakietów);
- co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej
wystawione przez producenta aparatury lub autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury
medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie (dotyczy wszystkich pakietów),
4) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
na zapis:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące:
I) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Wykonawca dysponuje upoważnieniem producenta zakresie prowadzenia serwisu aparatury medycznej na
terytorium RP lub dysponuje co najmniej 1 osobą o której mowa w pkt 7.1. ppkt III 2 lit. b)
II) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.:
– co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub
zbliżonej do przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w danym pakiecie) świadczone
w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku. (W przypadku pakietu 13 – Zamawiający zaakceptuje
wykonawcę legitymującego się realizacją świadczeń w zakresie serwisu aparatury medycznej, w skład której
wchodzi aparatura do radioterapii).
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie
usług
(przeglądów
lub
napraw
zakończonych
przeglądem)
w
sposób
powtarzalny
w okresie min. 1 roku.
UWAGA: Spełnieniem warunku będzie wykazanie tylu zadań na ile pakietów składa on ofertę. W celu
weryfikacji spełnienia powyższego warunku przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
wyraźnie, do którego pakietu zadania mają odniesienie.
III) w zakresie dysponowania:
1) odpowiednim potencjałem technicznym :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
2) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych
(dotyczy wszystkich pakietów);
b) co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej
zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie wystawione przez producenta aparatury,
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autoryzowanego przedstawiciela producenta aparatury medycznej lub upoważnienie producenta o którym
mowa w pkt. 7.1. ppkt I SIWZ (dotyczy wszystkich pakietów).
IV) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść pkt
8.1 z zapisu:
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do
SIWZ;
2)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika nr 6 do SIWZ;
3)
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie wg załącznika nr 7 do SIWZ w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
4)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 2) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie- wg. załącznika nr 11 do SIWZ
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert),
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania.
5)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 12;
6)

pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy (przykładowy
wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)

UWAGA:
Pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
na zapis:
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
2) Upoważnienie producenta w zakresie prowadzenia serwisu aparatury medycznej na terytorium RP –
jeśli dotyczy – zgodne z opisanymi warunkiem przedstawionym w pkt 7.1. ppkt I.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika nr 6 do SIWZ;
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4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie wg załącznika nr 7 do SIWZ w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.
5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 2) SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg.
załącznika nr 11 do SIWZ
Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie (w przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu ofert),
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w literze a).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania.
6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 12, o których mowa w pkt 7.1. ppkt III, z tym że
jeżeli Wykonawca spełnia warunki określone w pkt 7.1. ppkt I, i dołączy do oferty upoważnienie, o
którym mowa w pkt. 8.2. ppkt 2, to wykaże jedynie dysponowanie co najmniej 1 osoba posiadającą
uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych (dotyczy wszystkich pakietów).
7) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy (przykładowy wzór – załącznik
nr 5 do SIWZ)
UWAGA:
Pisemne zobowiązanie powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
Pytanie nr 15 – dot. SIWZ
W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 7, czy Zamawiający w zakresie pakietu 13, w celu
umożliwienia złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu, zaakceptuje i zastąpi wymóg, o którym mowa w
pkt. 7.1 ppkt. 3) lit. b) tiret drugi SIWZ na następujący:
„- co najmniej 1 osoby posiadającej przeszkolenie z zakresu serwisowania/ przeglądów aparatury
medycznej wystawione przez producenta aparatury lub autoryzowanego przedstawiciele producenta
aparatury medycznej zgodnie z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie (dotyczy wszystkich
pakietów) lub w zakresie pakietu 13 posiadania przez wykonawcę oświadczenia producenta firmy BrainLab
w sprawach dotyczących serwisu na ternie Polski”?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 14.
Pytanie nr 16 – dot. SIWZ
W nawiązaniu do powyższych pytań prosimy dodanie w zakresie pakietu 13 do pkt. 8.1 ppkt. 5) SIWZ po
średniku następujący zapis:
„5)W zakresie o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt. 3) lit. b) tiret drugi SIWZ dla pakietu nr 13 upoważnienie dla
wykonawcy w zakresie spraw serwisowych na terytorium Polski.”
Odpowiedź;
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 14
Pytanie nr 17 – dot. SIWZ
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W związku z faktem, iż zamawiający w zakresie dysponowania potencjałem technicznym nie precyzuje
żadnych wymagań, natomiast w treści oświadczenia zał. 4 do SIWZ oraz w pkt. 8.2 SIWZ wymagane jest
oświadczenie o dysponowaniu stosowna aparaturą niezasadne jest wymaganie takiego oświadczenia celem
jako określenia odpowiedniej jakości usług. Zwracamy się z prośbą o wykreślenia wymogu załączenia
oświadczenia zał. 4 do SIWZ, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ w zakresie pakietu 13.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść SIWZ w pkt 7.1. ppkt III 1 z
zapisu:
5) w zakresie dysponowania:
V)
odpowiednim potencjałem technicznym :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
na zapis:
- Wykonawca dysponuje stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych
zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej zamówieniem
– wg załącznika nr 4 (dotyczy wszystkich pakietów).
W związku z powyższym, wcześniejsze zapisy pkt 8.2. SIWZ tj.: „oświadczenie o dysponowaniu stosowną
aparaturą
kontrolno-pomiarową
do
realizacji
usług
objętych
zamówieniem
z
aktualnymi
atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej zamówieniem – wg załącznika nr 4” - zostają
usunięte.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP zmienia treść SIWZ w pkt 8.1.
dodając następujący zapis w ppkt 8:
8) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednia aparaturą kontrolno-pomiarową – według załącznika
nr 4 do SIWZ.
Powyższe zmiany zgodnie z art. 38 ust 4a wyżej cytowanej ustawy PZP powodują zmianę treści
Ogłoszenia o zamówieniu, dlatego zgodnie z treścią art. 12a ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin
składania ofert oraz otwarcia przetargu z dnia 18.02.2016 r. na dzień 19.02.2016 r.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy
PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
1) w pkt. 19.11. z zapisu:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w
następujący sposób:
„Oferta na: Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej - pakiet nr.........
NIE OTWIERAĆ przed 18.02.2016 r. godz 10:30 , znak sprawy: BZP/38/382-2/16”
na zapis:
Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej
w następujący sposób:
„Oferta na: Świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych aparatury medycznej - pakiet nr.........
NIE OTWIERAĆ przed 19.02.2016 r. godz 10:30 , znak sprawy: BZP/38/382-2/16”
2) w pkt 21.1 z zapisu:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia
18.02..2016. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do 1430)
na zapis:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze, do dnia
19.02..2016 r. do godz. 10:00 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 725 do 1430).
3) w rozdziale 21.3 z zapisu:
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2016. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej
na I piętrze (A 21).
na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016. do godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej
na I piętrze (A 21).
4) w pkt 8.2. z zapisu:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 ppkt 2) i 3) oraz w pkt. 9.1.
na zapis:
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 ppkt 3) i 4) oraz w pkt. 9.1.
6) w pkt 8.3 ppkt 1) z zapisu:
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej: w pkt 8.1 ppkt 3 (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
na zapis:
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej: w pkt 8.1 ppkt 4 (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), Wykonawca składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej
niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) w pkt 10.2. z zapisu:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
pełnomocnika. Dokumenty wymienione w pkt 8.1. ppkt 2) i 3) oraz 9.1.
wykonawców osobno.
na zapis:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia,
pełnomocnika. Dokumenty wymienione w pkt 8.1. ppkt 3) i 4) oraz 9.1.
wykonawców osobno.
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Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- SIWZ po zmianach z dnia 16.02.2016r.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Z poważaniem
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