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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2022 r. pod numerem 2022/S 156-447752 
na świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1
Do wykonania pełnej procedury przeglądowej konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę kodów serwisowych. 
Czy Wykonawca ma obowiązek posiadania takich kodów oraz zawarcia umowy z producentem na ich używanie (wejście w tryb 
serwisowy wiąże się z koniecznością przejęcia odpowiedzialności za prawidłowe działanie aparatu po zakończonej pracy). 
Odpowiedź:
Zamawiający w rozdziale VII SWZ do pkt 1 dodaje ppkt 4) o następującej treści:

4) przedmiotowe środki dowodowe w zakresie zadania nr 1:
oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu kodów/kluczy oraz instrukcji serwisowych zdobytych w sposób 
legalny, pozwalających na pełny dostęp do urządzenia.
Dokumenty określone w pkt. 4) powyżej stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które mają potwierdzać, 
że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Mając na uwadze 
art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe o których mowa 
w pkt. 4) powyżej podlegają uzupełnieniu, w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą 
niekompletne.

Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 5.2 Wzór umowy, Zadanie 1
Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją 
wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz 
odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: 
„Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), 
wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące 
je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, 
będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to 
w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

Ponadto, mając na uwadze dyspozycję art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin 
składania i otwarcia ofert z dnia 29.08.2022 r. na dzień 31.08.2022 r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert 
pozostają bez zmian.
Tym samym zmianie ulega termin związania oferta z dnia 26.11.2022 r. na dzień 28.11.2022 r.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.
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