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Bochnia, dn. 18.02.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-9/2022 
ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp na: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz obsługi serwisowej 
aparatów RTG i systemu radiografii cyfrowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II) 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 
 

1.  Treść pytania: Czy w trosce o życie i zdrowie pacjentów, Zamawiający będzie oczekiwał od wykonawców 

w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w celu potwierdzenia zdolności technicznej do jego wykonania, 
certyfikatu autoryzacji producenta lub certyfikatu ISO 13485:2016 potwierdzającego stosowanie tych samych 

standardów co producent. Tylko spełnienie przedmiotowego warunku zapewni Zamawiającemu właściwy poziom 
jakości wykonania usług. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

2.  Treść pytania: W celu dbałości o zapewnienie wysokiej jakości usług i terminowego wykonywania zamówienia 

prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał dysponowania minimum 3 inżynierami serwisu 
zatrudnionymi na umowę o pracę i posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne SEP "E" lub "D" do 1 kV 

z uprawnieniami do pomiarów ochronnych? Pytanie motywujmy faktem, że aparatura RTG wpływa bezpośrednio 
na zdrowie i życie pacjentów, tym samym ma krytyczny wpływ na funkcjonowanie Szpitala. Podczas pandemii 

ryzyko zachorowania inżyniera serwisu wymusza zabezpieczenie optymalnych zasobów osobowych. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Dyrektor  
Jarosław Kycia 
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