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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zam.pub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/372/2017                                                  Sanok, dnia 17.07.2017r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/23/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy  

 
* Pytanie nr 1 – dot. pakietów nr 4-9,17,18,33-38 

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę 
wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą? 

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku,zależne jest to od wielu 
czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może 
stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których 
urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 2  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o udostępnienie na stronie formularza w wersji edytowalnej 
bądź przesłanie mailowo. 
Odpowiedź: Na wniosek Wykonawcy 
 
* Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 6 
Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta?  Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w 
instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji 
gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej 
wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 6 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym 
terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów 
LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 6 
Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów 
LIFEPAK?  Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę 
akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej 
prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami 
LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem 
osobnego zlecenia Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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* Pytanie nr 6 – dot. wzoru umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:  
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 
ust. 8; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy; 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 7 
Zamawiający wymaga (SIWZ punkt 5.4) aby usługi były wykonywane przez Wykonawcę przy użyciu 
własnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Prosimy o potwierdzenie że aparatura kontrolno-pomiarowa 
powinna być zgodna z listą sprzętu kontrolno-pomiarowego wymaganą przez producenta w 
dokumentacji technicznej urządzeń. Prosimy również o dodanie wymogu dołączenia do oferty 
dokumentów kalibracyjnych potwierdzających dopuszczenie do użytkowania 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 8 
Zamawiający wymaga zgodnie z punktem 5.9 SIWZ aby usługi przeglądów technicznych urządzeń medycznych 
były realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. 
Prosimy o doprecyzowania przez kogo powinny zostać wydane odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia. 
Kwalifikacje lub uprawniania wydane przez  producenta aparatury medycznej gwarantują maksymalne 
bezpieczeństwo pracy personelu medycznego i pacjentów, oraz jednocześnie potwierdzają iż Wykonawca 
posiada odpowiednią wiedzę do wykonywania zleconych czynności. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 9  
Prosimy o wyłączenie do osobnego pakietu inkubator z pakietu nr 15 pozycja 2. Umożliwi to złożenie oferty 
przez autoryzowany serwis. 
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ 
 
* Pytanie nr 10  
W pakiecie 35 znajdują się pompy firmy Fresenius. Według zapisów w instrukcji obsługi w celu zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny  mieć  wymieniony  akumulator co 
36 miesięcy. Czy Zamawiający  wymieniał w  pompach  w przeciągu ostatnich 3 lat podczas przeglądu 
akumulatory ?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 11  
Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez 
producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 12  
Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału 
technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu 
medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza 
cenowego pakiet nr 1, 15 pozycja nr 2, 35, 40 przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych 
do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi  dokumentami  kalibracji?  Urządzenia 
powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji   wykonania przeglądów  
opracowanej przez producenta sprzętu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  
oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia  będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  
przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 14  
Ustawa o wyrobach medycznych  celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu 
medycznego i pacjenta  wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta . 
Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z 
wymogami producenta  dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 1, 15 pozycja nr 2, 35, 40 zostały 
wymienione części zużywalne według  harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej 
procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 15 
Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta  wymagają wymiany części 
eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców  zgodzi się 
dla urządzeń  z formularza cenowego pakiet nr 1, 15 pozycja nr 2, 35, 40 na dodanie wymogu wymiany części 
eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta,  zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia,  według listy 
poniższej.  Części te mają być  wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i  na fakturze. Wymóg ten będzie 
obowiązywał wszystkich Wykonawców. 
 
pakiet nr 1 Fabius GS 

MX08153 ZESTAW 3-LETNI FABIUS GS szt 1 

MX08878 Maintenance-Kit COSY 2.n, 2y szt 1 

MX08834 FILTR 37MM szt 1 
 
pakiet nr 15 pozycja 2 

MU12504 FILTR POWIETRZA C2000  szt 1 

MU12681 ZATRZASK SCIANKI WEWN.  szt 4 

MU24903 OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT. szt 1 

MU03664 ZAWÓR O2 szt 1 
 
pakiet nr 40 pozycja 1,2,3, 6 

MX08659 ZESTAW SERWISOWY SAVINA 2-LETNI szt 1 

8413643 E-Set motor blower unit szt 1 
 
pakiet nr 40 pozycja 4 

8417029 PRESSURE REGULATOR szt 1 

D02316 MESH BOTTOM                              szt 1 
 
pakiet nr 40 pozycja 5 

MX08753 ZESTAW 6 LETNI OXYLOG 2000 szt 1 
 
pakiet nr 40 pozycja 7,8 

MX08861 Savina 300 Service Set 6y szt 1 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 16  
Zgodnie z instrukcją obsługi do wykonania przeglądu technicznego urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 
35 jest konieczne posiadanie programu Partner Agilia oraz odpowiedniego zestawu narzędzi do przeglądu pomp 
Agilia (nr kat. zestawu 178950). Czy zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców posiadania 
oprogramowania oraz dokumentów kalibracyjnych do zestawu narzędzi do przeglądu pomp 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 17 – dot. pakietu nr 3 
Wykonawca prosi Zamawiającego o wyodrębnienie do osobnego zadania z powyższego zadania poz. 
5,6,7 w celu złożenia konkurencyjnej oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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* Pytanie nr 18 – dot. pakietu nr 3 - aparatów z poz. 5,6,7 
Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego wykonawcy 
przedstawienia certyfikatów szkoleń u producenta z danego sprzętu w celu zapewnienia rzetelnego 
wykonania zadania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 19 – dot. pakietu nr 3 poz. 5,6,7 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy aparatom wyszczególnionym 
w powyższym pakiecie należy wykonać przegląd roczny czy dwuletni w okresie trwania umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 3 poz. 5,6,7 
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy podczas wykonywania przeglądów 
aparatów z wyżej wymienionego pakietu Zamawiający również chce by wykonać przeglądy 
monitorów z modułami gazowymi? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie 
producenta, typu oraz numerów seryjnych monitorów oraz modułów 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
* Pytanie nr 21 - dot. pakietu nr 3 poz. 5,6,7 
Wykonawca zwraca się zapytaniem do Zmawiającego czy żąda podczas wykonywania przeglądów 
wymiany tylko wymaganych części przez producenta czy również też zalecanych przez producenta?  
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ 
 
* Pytanie nr 22 – dot. pakietu nr 3 poz. 5 
Wykonawca prosi Zamawiającego po podanie z jakim respirator jest aparat EXCEL 210SE? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWIZ. 
 
* Pytanie nr 23 – dot. pakietu nr 46 
Dotyczy: SIWZ, załącznik 2 do SIWZ, pakiet nr 46. 
Zamawiający w opisie pakietu wskazuje: Pakiet nr 46 – Przegląd techniczny Aparatu RTG z 
ramieniem C PRIMAX i EDR-750, natomiast w tabeli zawartej w formularzu cenowym (załącznik 2 
do SIWZ) widnieje tylko jedna pozycja tj. Aparat RTG typ EDR-750 B i brak jest pozycji z aparatem 
RTG z ramieniem C prod. Primax. 

Odpowiedź: pakiet dotyczy aparatu RTG EDR -750, wykreśla z nazwy pakietu „z ramieniem C 
PRIMAX. 
 
 

 
 
Z poważaniem  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 
 
 

 


