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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/41/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego    na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego   

dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

 * Pytanie nr 1 -  dot. pakietu 31
Prosimy o  wyszczególnienie wszystkich narzędzi wchodzących w skład pakietu nr. 30  wraz z
podaniem ich nazw,  numerów katalogowych  Aesculap oraz ilości w sztukach. Określona przez
Zamawiającego ilość „60 kompletów” jest zbyt ogólna i nie ma możliwości wykonania kalkulacji
cenowej oferty. (Np. Jeden komplet może zawierać 4 szt. narzędzi albo 100 szt. narzędzi) przy
czym cena regeneracji  narzędzi  jest   inna w odniesieniu do nożyczek chirurgicznych, inna w
odniesieniu do igłotrzymatrzy , inna dla kleszczyków itd.
 Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

* Pytanie nr 2  -  dot. pakietu SIWZ.
Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakiego rodzaju usługa ma być wykonana tj.  czy chodzi o
ocenę stanu technicznego narzędzi czy też o ich naprawę/regenerację.
 Odpowiedź:  Naprawę / regenerację. 

* Pytanie nr 3  -  dot. projektu umowy - par.1. ust.1. 
Prosimy o dodanie  do par.1. ust.1 określenia:
„ Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych
przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej oraz regeneracji narzędzi
chirurgicznych stanowiących wyposażenie Zamawiającego”
 Odpowiedź:  Zamawiający  dodaje  do par.1. ust.1 zapis:  „     Przedmiotem niniejszej umowy jest  
świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji
sprzętu  i  aparatury  medycznej    oraz  regeneracji  narzędzi  chirurgicznych   stanowiących  
wyposażenie Zamawiającego”     
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* Pytanie nr 4  -  dot. projektu umowy -  par.1. ust.2
Prosimy o dodanie  do par.1. ust.2 określenia:
„Szczegółowy  wykaz  sprzętu,  aparatury  medycznej  oraz  narzędzi  chirurgicznych objętych
przedmiotowym zamówieniem zawiera załącznik nr.1 do umowy”
 Odpowiedź:  Zamawiający dodaje do par.1. ust.2 zapis: „Szczegółowy wykaz sprzętu, aparatury
medycznej  oraz  narzędzi  chirurgicznych  objętych  przedmiotowym  zamówieniem  zawiera
załącznik nr.1 do umowy”

* Pytanie nr 5  -  dot. projektu umowy – par. 3. ust.5 
Prosimy o dodanie  do par. 3. ust. 5 określenia:
„ Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę
karty  pracy  (raportu  serwisowego)  zawierającej………..a  w  przypadku  regeneracji  narzędzi
chirurgicznych  kosztorysu  cenowego  zawierającego  szczegółowy  wykaz  wykonanych
usług………..”
 Odpowiedź:  Zamawiający dodaje do  par.3. ust.5 zapis:  „     Podstawą przyjęcia faktury przez  
Zamawiającego jest dołączenie do faktury przez Wykonawcę karty pracy (raportu serwisowego)
zawierającej………..a  w przypadku regeneracji  narzędzi  chirurgicznych  kosztorysu  cenowego
zawierającego szczegółowy wykaz wykonanych usług………..”

* Pytanie nr 6  -  dot. projektu umowy – par. 6 dodanie ust. 16 o brzmieniu:
Prosimy o dodanie  do par. 6. ust. 16 o brzmieniu:
„Regeneracja  narzędzi  chirurgicznych  będzie  się  odbywała  w  punkcie  serwisowym
Wykonawcy”.
 Odpowiedź:  Zamawiający  dodaje  do  par.  6.  ust.  16  zapis:  „Regeneracja  narzędzi
chirurgicznych będzie się odbywała w punkcie serwisowym  Wykonawcy”. 

* Pytanie nr 7  -  dot. pakietu nr 18 poz. 13
Jako autoryzowany serwis  sprzętu  opisanego w pozycji  nr  13 pakietu  nr  18 zwracamy się  z
zapytaniem,  czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wyłączenie  pozycji  do  odrębnego  pakietu  co
umożliwi nam złożenie oferty?  
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 8
Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 8.
Informacja  ta  niezbędna  jest  do  właściwego  obliczenia  kosztu  dojazdu,  niezbędnego  do
przygotowania kalkulacji realizacji zadania.  
 Odpowiedź:  Do końca listopada 2018r. 

* Pytanie nr 9  -  dot. SIWZ 1-2, 1-3
Proszę  o doprecyzowanie wymogu wykonania usługi.
Czy Zamawiający wymaga podczas przeglądu wymiany części eksploatacyjnych i akumulatorów
w kardiomonitorach, pompach infuzyjnych, diatermiach.

Producenci  nie  wymagają  wymiany  elementów  eksploatacyjnych  podczas  przeglądu,  a
kumulatory  zalecane  są  do  wymiany  co  2-3  lata  nie  podczas  corocznego  przeglądu,
W  celu  doprecyzowania  a  zatem  stworzenia  równych  warunków  złożenia  oferty  prosimy  o
podanie dat wymiany akumulatorów oraz ilości poszczególnych elementów takich jak / przewody
ekg  czujniki  SpO2,  mankietów  NIMB,  elektrod  neutralnych,  przewodów  elektrod  czynnych
wyłączników  nożnych  do  diatermii  do  poszczególnych  pakietów  .
Bez takiej informacji nie ma możliwości do zaoferowania cen na równych warunkach , chyba że
zamawiający  oczekuje  uwzględnienia  cen  materiałów eksploatacyjnych  do każdego  aparatu  .
Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie jakich elementów Zamawiający oczekuje samych czujników
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czy  przedłużaczy  do  nich  podzespołów  oryginalnych  czy  zamienników  .  
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga podczas przeglądu wymiany części eksploatacyjnych i
akumulatorów w kardiomonitorach, pompach infuzyjnych, diatermiach.

* Pytanie nr 10  -  dot. pakietu  9.
Czy  zamawiający  dopuści  protokoły  potwierdzają  ce  wykonanie  przeglądów  serwisowych
aparatów zgodnych z przedmiotem zamówienia  bez podania wartości  wykonanej  usługi  i  nie
stanowiących referencji?
 Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 11  
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
przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8; jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji części przedmiotu umowy;
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

3)  za  niewykonanie  usługi  z  winy  Wykonawcy,  w  sytuacji  przewidzianej  w  §  6  ust.  3  w
wysokości 0,5 %
wartości brutto niezrealizowanej części umowy
 Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

      Z poważaniem        
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