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Bochnia, dn. 24.01.2023 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-2-2-ZO-2023 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 
 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są Usługi w zakresie wykonywania przeglądów 

technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Treść pytania: dotyczy zadania nr 14: Z uwagi na fakt, iż nasza firma specjalizuje się w serwisowaniu aparatów 

USG firmy ESAOTE, a w Zadaniu nr 14 wyszczególnione są aparaty również innych firm, zwracamy się z pytaniem 

czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatów ESAOTE z pozycji nr 2. MYLAB oraz pozycji nr 4. MEGAS w 
oddzielnym pakiecie, co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a zarazem 

zwiększy konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
2. Treść pytania: dotyczy zadania nr 14: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał autoryzację 

producenta do serwisowania wyszczególnionej w Zadaniu nr 14 aparatury medycznej? Posiadanie autoryzacji na 

świadczenie usług serwisowych potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej 
maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Ponadto firmy, które nie posiadają 

autoryzacji zazwyczaj nie mają dostępu do części zamiennych i zlecają naprawy autoryzowanemu serwisowi, przez 

co koszt jaki ponosi Zamawiający zwiększa się, gdyż w koszt naprawy wliczona jest marża autoryzowanego serwisu 
oraz marża Wykonawcy, który wygrał przetarg. Pragniemy zauważyć, że wymóg autoryzacji jest zgodny z zasadą 

uczciwej konkurencji, gdyż każdy podmiot może o taką autoryzację się ubiegać i otrzymać ją po spełnieniu 
odpowiednich kryteriów. 

Odpowiedź: Zgodnie z  Zapytaniem ofertowym. 
 
3. Treść pytania: dotyczy zadania nr 28: formularz cenowy część III kryterium oceny ofert, okres gwarancji na każdą 

wykonaną usługę przeglądu i naprawy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Minimalny Okres 
gwarancji na każdą wykonaną usługę Przeglądu lub Naprawy wynosi 3 miesiące”? 

Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
4. Treść pytania: dotyczy zadania nr 22: Czy Zamawiający może wymienić rodzaj urządzeń LUCAS (LUCAS, LUCAS 2, 

LUCAS3)? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada wszystkie typy tj. LUCAS, LUCAS 2, LUCAS 3. 
 
5. Treść pytania: dotyczy zadania nr 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu 

urządzeń LUCAS (pozycja 24, część 22 wg załącznika nr 2.1a do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez 

autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
 
6. Treść pytania: dotyczy zadania nr 22: Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta?  Producent LUCAS zaleca 

w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, 
że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej 

serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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7. Treść pytania: dotyczy zadania nr 22: Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, 
który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego? Nienasmarowanie śruby 

poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
8. Treść pytania: dotyczy zadania nr 22: Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania 

służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka? Pozwala to na odczyt danych                       

z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
9. Treść pytania: dotyczy zadania nr 22: Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części 

zamiennych oraz zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
10. Treść pytania: dotyczy zadania nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 14 

ultrasonografów firmy Mindray – Resona i DC-70 i utworzenie oddzielnego zadania? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.             
 
11. Treść pytania: dotyczy zadania nr 14: Prosimy o doprecyzowanie modelu ultrasonografu Acuson wymienionego               

w pozycji 6. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje w poz. pakietu nr 14 to  ultrasonograf Acuson X300. 
 

    
Pozostała treść Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Zapytania Ofertowego. 

 
 

 
            Dyrektor 

Jarosław Kycia 

 
 
 


