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Wrocław, 25.07.2019 
Nr sprawy: USK/DZP/PN-245/2019 
 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1) 
 

 
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kabiny 
do zabiegów leczniczych naświetleń całego ciała zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że 
wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 
 

Zapytanie nr 1  
Czy w pkt 11 INNE – parametry urządzenia Zamawiający dopuści dostawę urządzenia bez dostarczenia informa-
cji o : „ harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegó-
łowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producen-
ta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okre-
sowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych.  
Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkie-
go rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi 
serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykona-
nie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i 
wykonania testów diagnostycznych. 
Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie jako instrukcję dla dostarczanego urządzenia  
w zakresie: 
- transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów 
- wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglą-
dów technicznych 
- schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym 
schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne 
- wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi”. 
 
Uzasadnienie: Producent urządzenia, firma Waldmann z siedzibą w Niemczech nie wyraża zgody na 
przekazanie wyżej wymienionych informacji podmiotom i/lub osobom z zewnątrz, które nie posiadają 
podpisanej umowy o wyłącznym przedstawicielstwie w szeroko rozumianej wzajemnej współpracy w 
dystrybucji, sprawowaniu opieki serwisowej w okresie gwarancyjnym jak i po gwarancyjnym oraz świadczeniu 
napraw. Jedynie autoryzowany personel przedstawiciela jest uprawniony do dostępu do ww. informacji i 
obowiązuje go przestrzeganie zakazu przekazywania tych informacji na zewnątrz. Jedynie personel 
autoryzowanego przedstawiciela jest w stanie zapewnić bezpieczną pracę urządzenia a tym samym zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentom. 
Odpowiedź 
1. Pkt 11 otrzymuje brzmienie:  „Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz 
dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF) , w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku 
polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie 
zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz danych gromadzonych  w aparacie, które podlegają  
Ustawie  o ochronie danych osobowych, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz 
dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku 
obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię 
zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na 
podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)oraz harmonogram (częstotliwość) 
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poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności 
wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części 
serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego , kody 
dostępu  do podstawowych  parametrów  eksploatacji  urządzenia  oraz możliwości  jego zresetowania  
przy  zawieszeniu elektroniki  kabiny”. 

 
 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty. 
 
Pouczenie: 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 
 
 
 
 

 
Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 
 

Magda Jellin 
                                                                                                                         Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych 


