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Wykonawcy 

                                                                                                        

Dotyczy: odpowiedzi do postępowania na Usługę przeglądu aparatury 
ratującej i podtrzymującej życie oraz aparatury RTG Szpitala Powiatowego w 

Chrzanowie - sprawa nr 35/2019 

 
 

1.  Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń 
zawartych w pakietach nr 6 i 14? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w 
kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji 
umowy. 

Odp: 

 
PAKIET NR 6 

  
 

  

L
p. Aparat - typ 

Użytkown
ik 

Nr 
fabryczn

y Producent 

Rok 
prod
ukcji 

termin 
przeglądu 

1 
Respirator transportowy 
V200D 

Anestezjolo
gia 605259 PNEUPAC 2006 cze-19 

2 
Respirator transportowy 
V200D 

Anestezjolo
gia 911219 PNEUPAC 2009 cze-19 

3 
Respirator transportowy 
V200D 

Anestezjolo
gia 911220 PNEUPAC 2009 cze-19 

4 
Respirator transportowy 
ParaPac 2D Pogotowie 706316 PNEUPAC 2007 cze-19 

5 
Respirator ratunkowy 
ParaPac 200D Pogotowie 405285 PNEUPAC 2004 sty-20 

6 Respirator RESCUPAC Pogotowie 1605204 Smiths 2016 cze-19 

7 Respirator RESCUPAC Pogotowie 1605204 Smiths 2016 cze-19 

       
 

PAKIET NR 14 
     

L
p. Aparat - typ 

Użytkown
ik 

Nr 
fabryczn

y Producent 

Rok 
prod
ukcji 

termin 
przeglądu 

1 Defibrylator M-Series Nefrologia 

T07B879
08 

ZOLL 
MEDICAL 2006 cze-19 

2 Defibrylator M-Series 
Rehabilitacj
a IIp 

T07B876
82 

ZOLL 
MEDICAL 2006 cze-19 

3 Defibrylator M-Series 
Pulmunolo
gia 

T07B879
07 

ZOLL 
MEDICAL 2007 cze-19 

 

2. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania 
przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 6 i 14? Prośbę swa motywujemy 
zaleceniem producenta urządzeń do wykonywania przeglądów przez 
przeszkolony personel. 
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Odp.: Zamawiający dopuszcza autoryzację producenta lub jego 
autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów 
urządzeń. 

3. Czy w defibrylatorach Zoll (pakiet 14) istnieje potrzeba wymiany akumulatorów? 
Odp.: Nie 

4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z procedurą producenta w  respiratorach NPB  

840 występuje konieczność wymiany: 

- czujnika tlenu (obowiązkowo co 12 m-cy)? 

Odp.: Tak. 

5. Czy Zamawiający wymaga wymiany w respiratorach wymiany kitów serwisowych: 

- NPB 840 - 10K (po 10 tysiącach przepracowanych godzin)  

Odp.: Dwa respiratory wymagają wymiany, tj. : poz. 7 oraz poz. 10. 

6. Czy Zamawiający wymaga w  respiratorach NPB 840 wymiany akumulatorów? 

Producent zgodnie z procedurą wymaga wymiany akumulatorów co 24 m-ce. 

Odp.: Tak. 

7. Czy Zamawiający może podać harmonogram przeglądów respiratorów czy przeglądy odbędą się 

w jednym terminie? 

Odp.: 

Lp. Aparat - typ Użytkownik Nr fabryczny 
Producen

t 

Rok 
produ

kcji 

Data 
następneg

o 
przeglądu 

1 

Respirator 
Bennet 7200 
AE Anestezjologia 9880263 Bennet 1998 07-2019 

2 

Respirator 
Bennet 7200 
SPE Anestezjologia 4200134015 Bennet 1999 06-2019 

3 

Respirator 
Bennet 7200 
SPE Anestezjologia 4200134016 Bennet 1999 07-2019 

4 

Respirator 
Bennet 7200 
SPE Anestezjologia 4200134017 Bennet 1999 06-2019 

5 
Respirator 
NPB 840  Anestezjologia 3510074676 Bennet 2007 06-2019 

6 
Respirator 
NPB 840 Anestezjologia 3510093617 Bennet 2009 02-2020 

7 
Respirator 
NPB 840  

SOR (wyp. na 
OIOM) 3510101574 Bennet 2010 11-2019 

8 
Respirator 
NPB 840  Anestezjologia 3512121254 Bennet 2012 07-2019 

9 
Respirator 
NPB 840  Anestezjologia 3512121257 Bennet 2012 07-2019 

10 
Respirator 
NPB 980 Anestezjologia 35B1501855 

Puritan 
Bennet 2015 12-2019 

 

8. Dotyczy Umowy §4 ust. 5 
Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 
30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT. Odp. Nie wyrażamy zgody 
 

9. Dotyczy Umowy §6 ust. 2 lit. a) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu 
przez Sprzedającego wymienionych czynności do 30zł. Zwracamy uwagę, że kara 
powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. Kara nałożona przez 
Zamawiającego jest nieadekwatna do wartości usługi. 
Odp. Tak wyrażamy zgodę na zmianę zapisu  §6 ust.2 lit a na: 
„Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych   
w następujących wypadkach i wysokościach:  

a)za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 10 zł  za każdy 
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dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania umowy” 

 

10. Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-
pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił 
sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary 
umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę 
sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o 
potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy) 

Odp. nie wyrażamy zgody, ponieważ „Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać przegląd zgłoszonych aparatów w terminie do 7 dni roboczych od daty 
otrzymania w/w zgłoszenia”. 

11.  Zadanie 21 Zamawiający w wymaganiach wymaga wymiany „maitenance 
kit” – kity serwisowe. 
Natomiast w zadaniu 21 występują respiratory Bennett 7200. Respiratory te są 
wycofane ze wsparcia technicznego producenta od ok. 15 lat. Jest brak części 
zamiennych. 

Czy  Zamawiający odstąpi od wymagania wymiany „maitenance kit” w 
respiratorach NPB 7200? 

Odp.: Nie. 
12. Pytanie 1 pakiet 3 poz. 1 i 2 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie aparatów Excel 

do osobnego pakietu z uwagi na zakończone przez producenta fabryczne wsparcie 

serwisu w zakresie dostępności do wiedzy technicznej, modyfikacji, części 

zamiennych oraz gazów kalibracyjnych. Ponieważ producent nie jest wstanie 

zapewnić pełnej dostępności  

do oryginalnych części zamiennych, autoryzowany serwis producenta nie może 

zagwarantować wykonania ważnego przeglądu technicznego tychże aparatów, 

obejmujących pełną kalibrację, kontrolę jakości działania i bezpieczeństwa 

pacjenta oraz personelu. Nie możemy również zagwarantować naprawy tych 

urządzeń w momencie pojawienia się problemów technicznych. 

Jednocześnie informujemy, iż w 2008 producent zakończył także wsparcie 

techniczne monitorów RGM5250. Z powodu niedostępności gazów kalibracyjnych i 

oryginalnych części zamiennych, podobnie jak w przypadku aparatu Excel, 

autoryzowany serwis producenta nie może zagwarantować wykonania przeglądu 

technicznego monitorów RGM5250 zgodnie z wymaganiami producenta. 

Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie - wytwórcy niniejszego sprzętu 

przystąpienie do realizacji tegoż zadania. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu 

uwagę, na fakt, iż nie wydzielając z pakietu niniejszych urządzeń blokuje nam 

złożenie oferty, natomiast dopuszcza złożenie oferty przez firmy, które pozyskują 

części z nielegalnych źródeł (w ramach przeglądów stosują używane części 

zamienne lub regenerowane). Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że 

używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a 

następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich 

rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. 

dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie 

możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z 

istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.  

Biorąc pod uwagę rzetelne wykonanie usługi prosimy Zamawiającego o pozytywne 

rozpatrzenie naszej prośby i utworzenie osobnego pakietu dla aparatów EXCEL. 

Odp.: Nie. 

13. Pytanie 2, dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu 
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medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia 

będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i 

napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?   

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego 

praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń 

zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie 

jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników 

rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie 

takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. 

dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie 

możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z 

istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.  

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 

czerwca  

1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 

P. 0001 – 0043) („Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o 

ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania 

razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym 

przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych 

prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i 

wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi 

następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera 

wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest 

zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi 

medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki 

podlega odrębnej procedurze oceny zgodności. 

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu 

medycznego może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.  

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu 

gwarantującego Zamawiającemu dostarczenie przez wykonawcę nowych części 

zamiennych w następującym brzmieniu: 

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, 

części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie 

regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, 

które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”  

Odp.: Zamawiający wymaga aby wszystkie zainstalowane w trakcie 

wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być 

częściami oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, 

które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem 

CE.”  

 

14. Pytanie 3, dotyczy pakietu 3 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż działając  zgodnie z art. 90 ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) 
Zamawiający będzie wymagać i egzekwować od Wykonawców (w postaci 
zewnętrznych kontroli doraźnych przez producenta sprzętu) wykonania przeglądu 
aparatów do znieczulania  zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez 
wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez 
wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku 
przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?  
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Odp.: Zamawiający wymaga wymiany wszystkich części wskazanych przez 
Producenta w poszczególnych czasookresach. Części te będą płatne dodatkowo. 
15. Pytanie 4, dotyczy pakietu 3 
Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają 
dodatkowe monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o 
podanie typu i producenta monitora. Czy pod uwagę do wyceny należy wziąźć 
jedynie sam aparat do znieczulenia, a monitory które do nich należą znajdują się 
poniżej w tabeli? 
Odp.: Aparaty posiadają kardiomonitory GE B40. 
 
16. Pytanie 5, dotyczy pakietu 3 
Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu MONITORA oraz MODUŁU 
GAZOWEGO zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur 
wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części 
wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla 
danego roku przeglądowego licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą ? 

Description 

co 12 

miesięcy 

liczone od 

daty 

instalacji 

co 24 

miesiące 

liczone od 

daty instalacji 

co 36 

miesięcy 

liczone od 

daty instalacji 

co 48 

miesięcy 

liczone od 

daty 

instalacji 

Zestaw serwisowy 12 

miesięczny Moduł E-CXXXXX     

Pochłaniacz CO2 modułu 

gazowego        

Odp.: Tak. Części te będą płatne dodatkowo. 
 
17. Pytanie 6, dotyczy pakietu 3 
Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także 
wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie 
będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów: 
 

 instrukcji serwisowych wytwórcy 

 procedury i wykonywane czynności 

określone przez wytwórcę 

 umowa licencyjna uprawniająca do 
dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w 
zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to 
danego modelu urządzenia 

 umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną 
wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie 
przedmiotu zamówienia 

Opis części 

co 12 miesięcy 

liczone od daty 

instalacji 

co 24 miesiące 

liczone od 

daty instalacji 

Uszczelki gniazd parowników komplet ü ü 

Zawór grzybkowy wentylatora   ü 

Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego   ü 

Akumulator aparatu do znieczulania   ü 
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 dokumenty potwierdzające kwalifikacje i 

 doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na 
wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego 
objętego umową? 

Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian. 
 
18. Pytanie 7, dotyczy zapisów umowy § 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w 12 równych, miesięcznych ratach 
płatnych „z dołu” lub kwartalnie (co 3 miesiące)? Po zakończeniu każdego miesiąca 
lub kwaratału Wykonawca zobowiąże się do przestawienia protokołu/raportu 
serwisowego z wykonanych prac. 
Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na zaplanowanie stałych, co 
miesięcznych lub kwartalnych wydatków dla Zamawiającego, co stanowi korzyść w 
kontekście kwestii biznesowo - księgowych. 
Odp.: Nie. 
19. Pytanie 8, dotyczy zapisów umowy 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż po wykonaniu przeglądu, konserwacji 
aparatów Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać 
wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części 
zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawy i nadaje się do dalszej 
eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany 
przez podmioty posiadające autoryzację wytwórcy aparatów opisanych w 
przedmiocie zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po 
wykonaniu przeglądy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu 
potwierdzającego sprawność urządzeń.  
Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian. 
 
20. Pytanie 9, dotyczy zapisów umowy 
Prosimy o wprowadzenie do umowy poniższego lub równoważnego zapisu: 
„W przypadku, gdy wykonawca nie będzie wstanie dokonać naprawy aparatu 
starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez 
producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla 
aparatu (co zostanie udokumentowane przez wykonawcę) nie będzie rodziło to 
jakichkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o 
karach umownych określonych w SIWZ.” 
Odp.: Zamawiający nie wymaga naprawy aparatu. 
 
21. Pytanie nr 1: 
Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wymogu, aby Wykonawca był 
zobowiązany do wyodrębnienia na fakturze sprzedaży VAT każdej części serwisowej 
z podaniem jej ceny oraz nazwy zgodnie ze specyfikacją zaoferowaną w 
postępowaniu przetargowym. Niniejsze pozwoli zamawiającemu na rzeczywistą 
ocenę tego, czy zamówienie jest wykonywane zgodnie  
z wymaganiami producenta oraz SIWZ. 
Odp.: Bez zmian. 
 
22. Pytanie nr 2: 

Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wymogu, aby pracownik 
wykonawcy po wykonaniu danej usługi był zobowiązany pozostawić w siedzibie 
zamawiającego wszystkie zużyte części serwisowe „1 do 1”, które zgodnie ze 
specyfikacją zaoferowaną w postępowaniu przetargowym był zobowiązany wymienić 
w trakcie przeglądu/ naprawy. Niniejsze pozwoli zamawiającemu na rzeczywistą 
ocenę tego, czy zamówienie jest wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz SIWZ. 
Odp.: Bez zmian. 
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23. Pytanie nr 3. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług 
medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 tj. z dnia 2017.02.03) 
Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy 
serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych 
aktualną autoryzacją producenta?  
Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian. 
 
24. Pytanie nr 4. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał dostęp do pełnej fabrycznej 
dokumentacji, w tym: do obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, 
opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających 
produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych 
informacji serwisowych (service notes)? 
Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian. 
 
25. Pytanie nr 5: 
Prosimy o wprowadzenie do zapytania ofertowego zapisu, który na etapie oceny 
ofert (najkorzystniejszych) wprowadzi wymóg przedstawienia wykazu aparatury 

kontrolno-pomiarowej z kopią ważnych świadectw walidacji/przeglądu. 
Proponujemy, aby niniejszy wymóg był wprowadzony jako warunek przedmiotowy 
tj. potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego 
opisanym w SIWZ w celu rzeczywistego zweryfikowania wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta. 
Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian. 
 
26. Pytanie nr 6. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w 
celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 
w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części: 
- Czujnik tlenu 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i 
dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 Zamawiający wymaga w 
trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 
wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń 
których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich 
wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich 
wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, 
że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
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przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Zamawiający nie wymaga wymiany czujników tlenu. 
 
27. Pytanie nr 7. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w 
celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 
co 6 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 
- PRIMA SP Preventive Maintenance 6 Month Kit 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 
Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy 
wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów 
fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie 
zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z 
konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, 
z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana sześciomiesięcznego zestawu będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
28. Pytanie nr 8. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w 
celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 
co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 
- PRIMA SP Preventive Maintenance 12 Month Kit For Selectatec Backbar 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
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ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 
Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy 
wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów 
fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie 
zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z 
konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, 
z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana dwunastoczteromiesięcznego zestawu będzie dokonywana 
zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 

29. Pytanie nr 9. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w 
celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 
co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 
- PRIMA SP Preventive Maintenance 24 Month Kit For Selectatec Backbar 
- Preventive Maintenance Kit - 24 Month Service For A200SP Absorber 
- Preventive Maintenance Kit - 24 Month For AVS 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 
Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy 
wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów 
fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie 
zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z 
konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, 
z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana dwudziestoczteromiesięcznego zestawu będzie dokonywana 
zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
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30. Pytanie nr 10. Dotyczy: pakiet nr 1: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w 
celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 
co 72 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 
- PRIMA SP Preventive Maintenance 72 Month Kit For Selectatec Backbar 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 

Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy 
wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów 
fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie 
zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z 
konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, 
z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z 
zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana siedemdziesięciodwumiesięcznego zestawu będzie 
dokonywana zgodnie z zaleceniami w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
31. Pytanie nr 11. Dotyczy: pakiet nr 3: 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 postępowania pozycję 1 i 2 i utworzy dla tego 
urządzenia nowy ,odrębny pakiet. Przedmiotowe urządzenie uzyskało status „end of 
life” co oznacza, że producent zakończył wsparcie techniczne dla tego urządzenia. 
Nie są dostępne części serwisowe,  w tym zestawy serwisowe, co uniemożliwia 
złożenie pełnej, wymaganej w zapytaniu oferty. 
Odp.: Nie. 
 
32. Pytanie nr 12. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
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wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 w 
zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części: 
- Czujnik przepływu 
- Czujnik tlenu 
- Miech 
- Filtr wejściowy butli 
- Sealing ring (DIN) (uszczelka butli) 
- Sealing ring, N2O DIN Conn 11 (uszczelka butli) 
- Membrana zastawki wydechowej 
- Pressure relief valve assy (pop-off) 
- DISC CHK V RVSBL 1.025D 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 

będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
33. Pytanie nr 13. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 co 
12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części: 
- Uszczelki gniazd parowników 
- Filtr wentylatora 
- Filtr wejściowy zasilania gazów 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
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będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
34. Pytanie nr 14. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 

 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 

uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 co 
24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części: 

 Zestaw uszczelek 

 Wewnętrzna bateria 

 Free breathing flapper valve 

 Free breathing valve o-ring 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
35. Pytanie nr 15. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub 

równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów 
zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 

przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części 
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serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu 
zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest 

możliwe. Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu aparatu do znieczulania 
AESPIRE S/5 (7100,7800). Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest 
niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać 

uwzględnione w ofercie.  
  

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi 
naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na 

podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić 
jakie podzespoły powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.  
Odp. AESPIRE S/5 7100 

 
36. Pytanie nr 16. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 

technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 w 
zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części: 
- Czujnik przepływu 
- Czujnik tlenu 
- Miech 
- Membrana zastawki wydechowej 
- Pressure relief valve assy (pop-off) 
- DISC CHK V RVSBL 1.025D 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
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37. Pytanie nr 17. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 
12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:  
- Uszczelki gniazd parowników 
- Filtr wentylatora 
- Filtr (drive gas) 
- Filtr wejściowy zasilania gazów 
- Filtr wejściowy butli 

- Sealing ring (DIN) (uszczelka butli) 
- Sealing ring, N2O DIN Conn 11 (uszczelka butli) 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aespire 7100   Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
38. Pytanie nr 18. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 
24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:  
- Bateria wewnętrzna 
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- Free breathing flapper valve 
- Free breathing valve o-ring 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 

Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
39. Pytanie nr 19. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7900 w 
zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części: 
- Czujnik przepływu 
- Czujnik tlenu 
- Miech 
- Membrana zastawki wydechowej 
- Pressure relief valve assy (pop-off) 
- DISC CHK V RVSBL 1.025D 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
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przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w 
trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
40. Pytanie nr 20. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 
12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:  

- Uszczelka gniazda parownika 
- Filtr piankowy 
- Filtr (under GIV, 2-micron drive gas) 
- Filtr wejściowy zasilania gazów 
- Filtr wejściowy butli 
- Sealing ring (DIN) (uszczelka butli) 
- Sealing ring, N2O DIN Conn 11 (uszczelka butli) 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aespire 7100   Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
41. Pytanie nr 21. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
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oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 
24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:  
- Bateria wewnętrzna 
- Free breathing flapper valve 
- Free breathing valve o-ring 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 

Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
42. Pytanie nr 22. Dotyczy: pakiet nr 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian w 
zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części: 
- Czujnik tlenu 
- Czujnik przepływu 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
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uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 

 
43. Pytanie nr 23. Dotyczy: pakiet nr 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian co 24 

miesiące wymagana jest wymiana następujących części:  
- Drager Julian 2 Years Set 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Julian  Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
44. Pytanie nr 24. Dotyczy: pakiet nr 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian co 60 
miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:  
- Time-keeper RAM 
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Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 

 
45. Pytanie nr 25. Dotyczy: pakiet nr 4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian co 72 
miesiące wymagana jest wymiana następujących części:  
- Drager Julian 6 Years Set 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
46. Pytanie nr 26. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 1-4: 
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Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 7200 co 2500 
godzin wymagana jest wymiana następujących części:  
- 2.5K PM KIT 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i 
dla których respiratorów Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 

Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
47. Pytanie nr 27. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 1-4: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 7200 co 10000 
godzin wymagana jest wymiana następujących części:  
- 10K PM KIT 
- Bateria podtrzymania pamięci - 2szt.   
Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i 
dla których respiratorów Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
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prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
48. Pytanie nr 28. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 

postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 12 miesięcy 
lub jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących 
części:  
- Czujnik tlenu 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany 
ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy 
i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający 
wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. 
części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych 
urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat 
ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności 
uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego 
będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
49. Pytanie nr 29. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
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postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 24 miesiące 
wymagana jest wymiana następujących części:  
- Pakiet akumulatorów 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający 
wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. 
części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych 
urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat 
ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności 
uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego 
będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu po przeglądzie. 

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
50. Pytanie nr 30. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 10000 
wymagana jest wymiana następujących części:  
- 10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Purtian Bennett 840 10K] 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i 
dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
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zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
51. Pytanie nr 31. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 

przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 15000 
wymagana jest wymiana następujących części:  
- 15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli 
urządzenie posiada kompresor) 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i 
dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 12 
miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana 
jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. 
Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
52. Pytanie nr 32. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
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wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy 
lub jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących 
części:  
- Czujnik tlenu 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany 
ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy 
i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w 
trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 
wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń 
których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich 
wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich 
wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, 
że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 

przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
53. Pytanie nr 33. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy 
wymagana jest wymiana następujących części:  
- Cooling fan filter [filtr wentylatora] 
- DC compressor filter [filtr kompresora] (jeżeli jest kompresor) 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w 
trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 
wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń 
których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich 
wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich 
wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, 
że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
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uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
54. Pytanie nr 34. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy 
lub co 10000 godzin lub co 100 dezynfekcji wymagana jest wymiana następujących 
części:  
- Exhalation valve flow sensor assembly [Zespół czujnika przepływu zaworu 

wydechowego] 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów i terminu ostatniej 
wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do 
określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. 
Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający 
wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. 
części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych 
urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat 
ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności 
uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego 
będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
55. Pytanie nr 35. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 10000 
godzin wymagana jest wymiana następujących części:  
- BDU 10K PM KIT [Zestaw serwisowy 10tys. godzin] 
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- Inspiratory filter [wewnętrzny filtr wdechowy] 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie 
Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie 
części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy 
dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego 
okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana 
prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli 
Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części 
prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie 
przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana 
będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 

serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
 
56. Pytanie nr 36. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10: 
Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach 
przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji 
technicznej urządzeń. 
 
W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o 
uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu 
przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe 
oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia 
przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z 
wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 36 miesięcy 
wymagana jest wymiana następujących części:  
- Pakiet akumulatorowy (2 szt.) 
Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i 
ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o 
jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w 
trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli 
wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń 
których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich 
wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich 
wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, 
że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. 
Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis 
przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji 
zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego 
Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, 
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji 
przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać 
uwzględnione w wycenie przetargowej. 
Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami 
serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo. 
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Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

(wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro). 

Z poważaniem 

Otrzymują: 

1 x Adresat 

1 x a/a 

 


