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Bochnia, dn. 24.03.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2022 
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 – (III) 

 
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: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 5 i 6 – aparaty RTG ramię C Ziehm 8000 i Ziehm 

8000 celem złożenia konkurencyjnej przez autoryzowany serwis producenta aparatów  RTG z ramieniem C Ziehm 
Imaging. Może się okazać, że nie istnieje podmiot, który posiada kompetencje (posiada certyfikaty) w zakresie 

obsługi serwisowej tak wielu różnorodnych aparatów RTG. 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ 
 

2.  Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 6 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby personel 
oddelegowany do wykonania przeglądu zgodnie z wytycznymi producenta posiadał imienny certyfikat ukończenia 

szkolenia oraz klucz serwisowy wydany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub inny 
podmiot szkolący wskazany przez producenta aparatu. Wyjaśniamy, iż posiadanie ww. certyfikatów gwarantuje 

należyte wykonanie usługi, co przekłada się na bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej zarówno dla 
pacjenta jak i personelu obsługującego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych posatwnowieniach 
umownych  wymaga aby (…) Przedmiot Umowy był wykonywany:  

a. zgodnie z zaleceniami producenta aparatów RTG i systemu radiografii cyfrowej firmy Konica 
Minolta oraz instrukcją użytkowania w/w sytemu,  

b. zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i normami, a w szczególności zgodnie z ustawą 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz przepisami BHP i P.Poż.. 

c. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia do wykonywania Usługi; 
 

3.  Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 6 lit c Zgodnie z wytycznymi producenta aparatu, podczas 
procedury przeglądu wymagana jest m.in. aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji celem poprawienia 

bezpieczeństwa pracy aparatu. Czy Zamawiający wymaga aby podczas takich czynności przeglądu technicznego jak 

kalibracje czyli aktualizacja oprogramowania Wykonawca potwierdził, że pochodzi ono  bezpośrednio od 
producenta dla tego typu aparatury medycznej 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w projektowanych posatwnowieniach 
umownych wymaga aby przeprowadzenie niezbędnych regulacji, ustawień, kalibracji, legalizacji 

parametrów technicznych było zgodne z wytycznymi producenta. 
 
 

 
Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Dyrektor  
Jarosław Kycia 

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

