
SPZOZ/SAN/ZP/06/2019 Strona 1 z 2 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówień Publicznych

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

e-mail: zampub@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/06/2019                                  Sanok, dnia  11 grudnia 2019r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/01/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego „na wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SP ZOZ 
w Sanoku - powtórka” 

 
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
Pytanie 1 
Prosimy Zamawiające o wydzielenie pozycji nr 2 -  Inkubator C2000 z pakietu nr 5 do osobnego pakietu. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się z prośbą o podanie przebiegu respiratorów z pakietu nr 25 – Trilogy 100 dwie sztuki, 
umożliwi nam to dokonanie dokładnej wyceny konserwacji i serwisu sprzętu. 
Odpowiedź: Nr inwentarzowy 1578 : godziny pracy -310 godzin, godziny pracy turbiny – 7 405 godzin. 
Nr inwentarzowy 1212: godziny pracy- 1543 godzin, godziny pracy turbiny – 10 167 godzin. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby w trakcie przeglądu technicznego użyto do sprawdzenia urządzenia z 
pakietu nr 6 wykonywanie przeglądu kardiomonitora Niccomo, m. in. wzorcowanej aparatury testowej 
producenta (specjalny/dedykowany generator sygnału, umożliwiający symulację sygnału ICG, inaczej 
impedancji kardiograficznej), niezbędnej do weryfikacji prawidłowego działania modułów, co zostało 
określone w wydanej przez producenta (firmę MEDIS Medizinische Messtechnik) instrukcji obsługi – 
Rozdział 4.1 [Safety tests (Utrzymanie)]? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt. 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 
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wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” 
 
Podkreślamy, że kary maja jedynie charakter dyscyplinujący. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy zapisów SIWZ zał. Nr 6 Wzór umowy § 9 ust. 1, 3: 
Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy zapisów SIWZ pakiet nr 16: 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla Zadanie nr 16, 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 wymaga. 
 
 
Pytanie 7 
Zwracamy się z prośbą o podanie przebiegu respiratorów z pakietu nr 25 - Trilogy 202 dwie 
sztuki, umożliwi nam to dokonanie dokładnej wyceny konserwacji i serwisu sprzętu.   
Odpowiedź:. 1)Trilogy 202 TV01409115D : czas pracy urządzenia – 2618,2 godziny,  
czas pracy turbiny – 2618,2 godziny 
2)Trilogy 202 TV015070703: czas pracy urządzenia – 971,2 godziny,  
czas pracy turbiny – 971,2 godziny 
 
 
 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia 
 
 
 
 

            Z poważaniem 


