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Rybnik: obsługa serwisowa urz ądzeń do diagnostyki obrazowej 
produkcji Siemens wraz z wyposa żeniem  

(zamówienie TAM-129-WR/1-2014)  
Numer ogłoszenia: 97480 - 2014; data zamieszczenia:  21.03.2014 

 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, 

faks 032 4291225 , strona internetowa www.szpital.rybnik.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  obsługa serwisowa urządzeń do diagnostyki 

obrazowej produkcji Siemens wraz z wyposażeniem (zamówienie TAM-129-WR/1-2014). 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie obejmuje obsługę 

serwisową urządzeń do diagnostyki obrazowej produkcji Siemens wraz z wyposażeniem (tomograf 

komputerowy, urządzenie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, angiograf ze stacją 

hemodynamiki, stacje graficzne, aparaty RTG) w okresie do dnia 31.12.2014 r.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.12.00-4, 50.42.10.00-2. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki 

• 1. Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń diagnostycznych wraz z wyposażeniem - 

wymienionych w punkcie II.3. Skoro zamawiający, jako użytkownik ww. wyrobów medycznych, 

zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. 

(Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), dokumentacja dotyczącą ww. urządzeń (wyprodukowanych przez 

Siemens Aktiengesellschaft), tj. zapisy w instrukcji obsługi tych urządzeń - wskazują jako właściwy 

serwis Siemens, a podmiot Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie otrzymał upoważnienie 
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(autoryzację) Siemens potwierdzającą, że ww. spółka Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

została ustanowiona wyłącznym przedstawicielem spółki Siemens Aktiengesellschaft, Berlin, 

Monachium, Republika Federalna Niemiec, w zakresie wyrobów umownych (tj. wyrobów, urządzeń i 

usług serwisowych wprowadzanych do obrotu przez określone działy Siemens) na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała wyłączne prawa sprzedaży ww. umownych wyrobów, świadczenia 

usług serwisowych na tym terytorium na zasadzie wyłączności, to uznać należy, iż: - istnieje wyłącznie 

jeden wykonawca, który może wykonać przedmiot zamówienia w postaci obsługi serwisowej urządzeń 

do diagnostyki obrazowej produkcji Siemens wraz z wyposażeniem; - okoliczność ta uzasadniona jest 

przyczynami technicznymi o obiektywnym charakterze, bowiem zgodnie z treścią dokumentacji 

użytkowej urządzeń oraz treścią autoryzacji, wyłącznie przedstawiciel Siemens dysponuje potencjałem 

technicznym, który zapewnia prawidłowe użytkowe funkcje serwisowanych urządzeń, co jest 

okolicznością wprost dotyczącą techniki wykonywania czynności serwisowych. Opisane przesłanki 

wskazują na możliwość zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 

1 pkt 1a ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dostawy, usługi [...] mogą być 

świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze). 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Część NR: 1   Nazwa:  obsługa serwisowa urządzeń do diagnostyki obrazowej produkcji Siemens wraz z 

wyposażeniem 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

• Siemens Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
 


