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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 27.10.2021 r. 
Znak sprawy: 11/2021 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, 
przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego parą wodna pod 
ciśnieniem w temperaturach: 134. 0 ºC, 121. 0 ºC oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej 
sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego (tlenkiem etylenu)”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 2021/BZP 00243054/01 z dnia 22 października 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-
msw.bydgoszcz.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 

 
 
Pytanie 1  
Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są ściśle związane z usługami podstawowymi (tj. usługami w zakresie 
opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), 
dokonywanymi przez Zamawiającego świadczącego usługi podstawowe? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 2  
Czy usługi będące przedmiotem zamówienia są niezbędne do wykonania przez Zamawiającego usług 
podstawowych (tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3  
Czy usługi będące przedmiotem zamówienia nie pozostają w ścisłym związku z usługami niesłużącymi 
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia  
(np. z operacjami plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też upiększających, 
testami genetycznymi dla celów ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu wydania 
zaświadczenia niezbędnego do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela itp.)? Jeżeli pozostają w ścisłym 
związku ww. usługami, to w jakim zakresie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 4  
Czy faktyczne wykorzystywanie usług będących przedmiotem zamówienia będzie mieć miejsce na terenie zakładu 
leczniczego, w którym wykonywana jest przez Zamawiającego działalność lecznicza? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 5  
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby z związku z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 
93/42/EWG (zwanego dalej „MDR”), w umowie zostały zawarte następujące zapisy: 

Strony umowy potwierdzają, że 
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1. Są im znane i zobowiązują się przestrzegać powszechnie obowiązujące na terenie UE przepisy prawa w zakresie wyrobów 
medycznych, w szczególności MDR; 

2. W ramach prowadzonej współpracy nie wprowadzają do obrotu, nie udostępniają na rynku lub nie wprowadzają do 
używania w Unii Europejskiej wyrobów medycznych stosowanych u ludzi oraz wyposażenia takich wyrobów, a tym samym 
Współpraca  
nie jest objęta zakresem regulacji MDR; 

3. Poinformują niezwłocznie drugą Stronę o rozpoczęciu w ramach współpracy działalności spełniającej kryteria, o których 
mowa  rozumieniu pkt. 2. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę, treść § 2 ust. 5 Głównych postanowień umowy ( załącznika nr 6 do SWZ) otrzymuję 
brzmienie: 
5. Strony umowy potwierdzają, że: 

1) Są im znane i zobowiązują się przestrzegać powszechnie obowiązujące na terenie UE przepisy prawa w 
zakresie wyrobów medycznych, w szczególności MDR. 

2) W ramach prowadzonej współpracy nie wprowadzają do obrotu, nie udostępniają na rynku lub nie 
wprowadzają do używania w Unii Europejskiej wyrobów medycznych stosowanych u ludzi oraz 
wyposażenia takich wyrobów, a tym samym Współpraca nie jest objęta zakresem regulacji MDR. 

3) Poinformują niezwłocznie drugą Stronę o rozpoczęciu w ramach współpracy działalności spełniającej 
kryteria, o których mowa  rozumieniu pkt. 2. 

 

 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający potwierdza, że do treści SWZ oraz treści projektu umowy omyłkowo wkradły się zapisy 
dotyczące świadczenia usługi innego typu: 

Np.: 
„9. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz środków 

transportu, jakimi będzie realizowana usługa wraz z dokumentami dopuszczającymi je do transportu posiłków.” 
b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w 

przypadku trzykrotnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji, dostarczeniu 
posiłków nieodpowiedniej jakości, 

c) odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę z jakiejkolwiek przyczyny, 
d) w przypadku stwierdzenia przygotowania posiłków w innej kuchni niż wskazana w niniejszej umowie. 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza omyłkę, treść § 7 ust. 1 (załącznika nr 6 do SWZ) otrzymuję brzmienie: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku, gdy: 
a) wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji 

działalności Wykonawcy, 
b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w 

przypadku trzykrotnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji. 
c) odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę z jakiejkolwiek przyczyny. 

 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie  kar umownych na: 

a) w wysokości 0,1% wartości brutto niewykonanej w terminie usługi, za każdy dzień zwłoki; 

b) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę 
wykonujących czynności opisane w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy przypadek; 

c)      za nie zgłoszenie Zamawiającemu zmiany lub nowego środka transportu – w wysokości 1% wartości 
brutto średniej miesięcznej należności za wykonane usługi, 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
 



3 

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w 
toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami. 
 
 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
        /podpis na oryginale/ 
 
 
 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


