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SPZOZ/SAN/ZP/352/2018                                       Sanok,  6 listopad  2018r.

do wszystkich uczestników postępowania

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

dla SPZOZ Sanok

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia i wzoru umowy

 * Pytanie nr 1 -  dot. SIWZ i Umowa par.7 ust.1 i 3
Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:
„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10
lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia
gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez
Wykonawcę),  nie  będzie  rodziło  to  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  cywilnoprawnej  z  jego
strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”
Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych naprawa
uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę. 
 Odpowiedź:  Zamawiający wprowadza do umowy w § 7 ust 1 i 3 zapis :   „ W przypadku, gdy
Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku
części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej
dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę),
nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień
o karach umownych określonych w SIWZ.”

 * Pytanie nr 2 -  dot. SIWZ rozdz. IV pkt. 5.5
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  formułując  wymóg  realizacji  zamówienia  w  sposób  zgodny  z
Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107 poz.679), Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wpisany był do wykazu podmiotów upoważnionych o którym mowa
w art.90 ust.4 w/w Ustawy.
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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 * Pytanie nr 3 -  dot. SIWZ rozdz. IV pkt. 5.5 oraz 5.9 – zadanie 10
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  z  uwagi  na  inwazyjność  wyrobów  jakimi  są  diatermie
elektrochirurgiczne  dawkujące  prąd do ciała  pacjenta  i  związane  z  tym podwyższone ryzyko
wystąpienia  incydentu  medycznego  oraz  wymóg  producenta,  aby  czynności  serwisowe
wykonywane było przez osoby upoważnione przez wytwórcę (instrukcja obsługi), Zamawiający
formułując wymóg realizacji zamówienia w sposób zgodny ze wskazówkami producenta (pkt.
5.5) oraz zapewnienia przez Wykonawcę by usługa realizowana była przez osoby posiadające
udokumentowane kwalifikacje do ich wykonania (5.9), wymaga od Wykonawcy dysponowania
osobami posiadającymi pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producentów
aparatury na którą Wykonawca składa ofertę?
 Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza – dotyczy tylko  pakietu  nr 10.

 * Pytanie nr 4 -  dot. zadania 10
Prosimy o informacje,  w jakich  terminach  planowane są przeglądy poszczególnych  urządzeń
ujętych w zadaniu. Informacja może mieć wpływ na wartość oferty. 
 Odpowiedź:  Termin  XII - 2018 (dot. zad. 10).

 * Pytanie nr 5 -  dot. pakietu nr 7
W  celu  poro
 wnywalnoś
ci  ofert  złoz�onych  w  pośtępowaniu  prośimy  
o doprecyzowanie wymiany jakich częś
ci zuz�ywalnych Zamawiający wymaga.

Firma  Nihon  Kohden  będąca  producentem  Defibrylatora  typu  TEC
(5521K/5631K)  wymaga  wykonania  naśtępujących  czynnoś
ci  podczaś
rocznego przeglądu technicznego :

 Defibrylator TEC 5531K/5521K/5631K NIHON KOHDEN
- Wymiana akumulatora (raz na 2 lata),
- Aktualizacja oprogramowania do najnowśzej werśji 1.24,
- Przeprowadzenie teśto
 w kontrolnych zalecanych przez producenta,
- Przeprowadzenie teśto
 w bezpieczen
 śtwa prądowego zgodnie z normą EN

62353.
Czy Zamawiający potwierdza, iz�  wymaga przeglądu zgodnie z w/w. zaleceniami producenta ?
 Odpowiedź:  TAK, Zamawiający potwierdza. 

 * Pytanie nr 6 -  dot. pakietu nr 7
Prośimy  o  informację  czy  Zamawiający  wymaga  kalkulacji  w  cenie  oferty  wymiany
akumulatora podczaś przeglądu objętego niniejśzym pośtępowaniem?
 Odpowiedź:  NIE.

* Pytanie nr 7  -  dot. pakietu  nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu wśzyśtkich urządzen
  opiśanych w
pakiecie nr 7 podczaś jednego przyjazdu śerwiśanta? 

W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  powyz�śze  pytanie  prośimy  
o informację ile dojazdo
 w w danym roku przeglądowym Wykonawca powinien śkalkulowac

w cenie oferty?
 Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 * Pytanie nr 8  -  dot. pakietu nr 17
W  celu  poro
 wnywalnoś
ci  ofert  złoz�onych  w  pośtępowaniu  prośimy  
o doprecyzowanie wymiany jakich częś
ci zuz�ywalnych Zamawiający wymaga.

Firma  Nihon  Kohden  będąca  producentem  Kardiomonitora  Lifeścope  VS  BSM-3562

SPZOZ/SAN/ZP/352/2018                                     Strona 2 z 4



wymaga wykonania podczaś rocznego przeglądu technicznego naśtępujących czynnoś
ci:

 Kardiomonitor  NIHON KOHDEN Lifeścope VS BSM-3562,
- aktualizacja oprogramowania do werśji 8.01.
- Przeprowadzenie teśto
 w kontrolnych zalecanych przez producenta,
- Przeprowadzenie teśto
 w bezpieczen
 śtwa prądowego zgodnie z normą EN

62353?

Czy Zamawiający potwierdza, iz�  wymaga przeglądu zgodnie z w/w. zaleceniami producenta ?
Odpowiedź:  TAK, zamawiający potwierdza. 

* Pytanie nr 9  -  dot. pakietu nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu wśzyśtkich urządzen
  opiśanych w
pakiecie nr 17 podczaś jednego przyjazdu śerwiśanta? 
W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  na  powyz�śze  pytanie  prośimy  
o informację ile dojazdo
 w w danym roku przeglądowym Wykonawca powinien śkalkulowac

w cenie oferty?
 Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 * Pytanie nr 10  -  dot.  pakietu nr 42
W  celu  poro
 wnywalnoś
ci  ofert  złoz�onych  w  pośtępowaniu  prośimy  
o doprecyzowanie wymiany jakich częś
ci zuz�ywalnych Zamawiający wymaga.

Producent  Reśpiratora  typu  Monnal  T75  produkcji  firmy  Air  Liquide
(dawniej  TAEMA)  wymaga  wykonania  naśtępujących  czynnoś
ci  podczaś
rocznego przeglądu technicznego:

• Wymiana filtra HEPA 
• Wymiana czujnika tlenu 
• Wymiana uśzczelki pod zaśtawką wydechową
• Przeprowadzenie teśto
 w kontrolnych zalecanych przez producenta
• Przeprowadzenie teśto
 w bezpieczen
 śtwa prądowego zgodnie z normą EN 

62353?
Czy Zamawiający potwierdza, iz�  wymaga przeglądu zgodnie z w/w. 
zaleceniami producenta ?

 Odpowiedź:  TAK, Zamawiający potwierdza. 

 * Pytanie nr 11 -  dot. zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1, 3:
Zamawiający wymaga:

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 przedmiotu umowy”

3) „za nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w
wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Prosimy o zmianę zapisów na:

1) „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto 
przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 8: jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy”
3) „za nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 w 
wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”
Podkreślamy, że kary maja jedynie charakter dyscyplinujący.
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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 * Pytanie nr 12 -  dot.  zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1, 3:
Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka”
 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 * Pytanie nr 13 -  dot.  zapisów SIWZ pakiet nr 29:
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Zadanie nr 29, Zamawiający nie będzie wymagał
wymiany  materiałów  eksploatacyjnych  ani  części  zużywalnych,  gdyż  zgodnie  z  zaleceniami
producenta – wymiana materiałów eksploatacyjnych/części zużywalnych nie wchodzi w zakres
czynności przeglądu/konserwacji.
 Odpowiedź:  Zamawiający nie będzie wymagał wymiany materiałów eksploatacyjnych. 

      Z poważaniem        
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