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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/09/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku. 

 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w zakresie uprawnień do wykonywania zamówień zgodnie z wymaganiami Ustawy o 

wyrobach medycznych w z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r nr 107 poz. 679) będzie wymagał od oferentów 

autoryzacji producentów poszczególnych urządzeń w zakresie prowadzenia serwisu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aktualnej autoryzacji producenta. 

 

* Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonane usługi i zamontowane części 

zamienne na 90 dni. Termin ten wynika z gwarancji udzielanej przez producentów sprzętu na części zamienne. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyjaśni, jakie czynności ma na myśli w §5 p.2 jako „czynności określone w §1 umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 4 zad. 18,38,44,45,46 

Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji producenta, ale może przedstawić 

liczne referencje wykonanych przeglądów aparatury medycznej m.in. aparatów USG w tym również na 

poziomie Instytutu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aktualnej autoryzacji producenta. 

 

* Pytanie nr 5 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności z 60 

dnia na 30? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 6 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §5 ust. 1 w sposób 

następujący: 

- 2% opłaty za czynności przeglądowo-konserwacyjne/ walidację, testy techniczne określone w § 1 pkt. 1 danego 

sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu. 

- 2% opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjnych określone w § 1 pkt. 1 danego sprzętu jeżeli 

przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

http://www.zozsanok.pl/
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* Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej o której mowa w §6 ust. 1 z 10% na 5% 

niezrealizowanej wartości umowy, określonej w § 3 ust.2. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 8 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §6 umowy 

treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność 

odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej 

Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym 

wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §3 ust.2 umowy 

serwisowej.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 9 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §6 umowy 

treścią: „Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §3 

ust. 2 umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 10 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: 

„Wykonawca lub jego Podwykonawca będą świadczyli Usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

(“Godziny Pracy Serwisu”). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 11 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Propozycja 

rocznego harmonogramu konserwacji zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 4 tygodni od 

dnia podpisania umowy serwisowej, po przedyskutowaniu z Zamawiającym najbardziej dogodnych terminów. 

Każdy termin określony w harmonogramie winien być ostatecznie potwierdzony przez obie strony najpóźniej na 

tydzień przed wyznaczonym terminem.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający pisząc o koszt dojazdu ma tylko na myśli koszt dojazdu do przeglądu, a nie np. do naprawy? 

Pytanie podyktowane jest tym, gdyż koszt przeglądu jest ryczałtowy, zaś Wykonawca nie oferuje oddzielnej 

ceny dojazdu. 

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca wlicza koszt dojazdu w cenę przeglądu w załączniku nr 2 do SIWZ wpisuje 

koszt wliczony. 

 

* Pytanie nr 13 

Mając na uwadze interes Zamawiającego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga dołączenia do 

oferty autoryzacji oraz certyfikatów inżynierów w celu dopełnienia przez nich należytej staranności i 

zapewnienia maksymalnie możliwego bezpieczeństwa dla pacjentów i aparatury? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 14 

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla aparatów Duo Diagnost 

została zwiększona ilość przeglądów tak, aby odpowiadała on liczbie wymaganej przez producenta? Producent 

aparatury dla aparatu RTG Duo Diagnost przewidział 2 przeglądy z uwagi na fakt, że niektóre czynności 

serwisowe należy wykonać raz na pół roku, a inne rocznie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 15 

Czy według wymagań producenta w ramach przeglądu TECHNICZNEGO DEFIBRYLATORA LIFEPAK CR 

PLUS należy wymienić zestaw CHARGE PAK składający się z baterii i dwóch par elektrod? Zestaw należy 

wymieniać co dwa lata lub po każdym użyciu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
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* Pytanie nr 16 

Czy Wykonawca musi posiadać najnowsze instrukcje serwisowe producenta oraz oprogramowanie serwisowe 

producenta niezbędne m.in. do aktualizacji do najnowszych wersji oprogramowania czy konfiguracji 

defibrylatorów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 17 

Czy Wykonawca musi posiadać dostęp do oryginalnych akcesoriów producenta (kabli, akumulatorów, łyżek 

twardych itp) np. w przypadku, gdy podczas przeglądu technicznego zajdzie konieczność wymiany m.in. 

niesprawnych lub uszkodzonych akcesoriów?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 18 

Producent defibrylatorów LIFEPAK nie dysponuje informacjami dotyczącymi działania i skuteczności 

defibrylatorów LIFEPAK używanych łącznie z akumulatorami, kablami EKG, ładowarkami, elektrodami oraz 

częściami lub materiałami eksploatacyjnymi pochodzącymi od innych producentów oraz nie odpowiada za 

incydenty medyczne powstałe wskutek używania akcesoriów niewiadomego pochodzenia. Używanie 

akcesoriów i części nie zatwierdzonych przez firmę Physio - Control może spowodować niewłaściwe działanie 

urządzenia. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 19 

Czy Zamawiający wymaga, aby podczas przeglądu technicznego defibrylatora LIFEPAK 12 wymienione 

zostały PINy w defibrylatorze LIFEPAK 12? Według instrukcji serwisowej i zaleceń producenta część ta jest 

częścią zużywalną i powinna być wymieniana co dwa lata. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 20 

Czy Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta? 

Uzasadnienie: Posiadanie autoryzacji gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy  dotyczącej serwisowanych 

urządzeń oraz wykonywanie zgodnie z wymaganiami  producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający wymaga dostępu do nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 22 dot. proj. umowy 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego 3 miesięcznego okresu gwarancji na usługi. Przeglądy 

okresowe ze względu na charakter usługi nie są objęte gwarancją 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 23 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował dokumentacją techniczną opracowaną przez 

producenta urządzeń? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga. 

 

* Pytanie nr 24 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% do 5% i z 20% do 10%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 25 dot. proj. umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego punktu do §4 umowy: 

„ w przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wymaganego na fakturze Wykonawca ma prawo 

do wstrzymania realizacji następnych zleceń serwisowych wynikających z niniejszej umowy” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 26 dot. zad. 49 

Prosimy o dokładniejsze określenie zakresu czynności przeglądowo – konserwacyjnych. 

Istotne tutaj jest czy przegląd ma polegać jedynie na określeniu sprawności instrumentów wchodzących w skład 

wymienionych 60 kompletów czy też Zamawiający przewiduje regeneracje instrumentów niesprawnych 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 27 dot. zad. 49 

Prosimy o wyszczególnienie rodzajów oraz ilości narzędzi chirurgicznych wchodzących w skład 60 kompletów. 

Znajomość ilości oraz asortymentu narzędzi wchodzących w skład każdego kompletu jest niezbędna do 

stworzenia dokładnej kalkulacji cenowej za przegląd. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 
* Pytanie nr 28 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2: 

„Przedmiotem umowy jest wykonywanie..................................(przeglądów technicznych i konserwacji/ walidacji/ 

testów technicznych) sprzętu medycznego określonego szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (..)” 

zapisem: 

„Przedmiotem umowy jest wykonywanie..................................(przeglądów technicznych i konserwacji/ walidacji 

(jeśli dotyczy)/ testów technicznych) sprzętu medycznego określonego szczegółowo w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy (..)” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 29 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust1: 

„ -10% opłaty za czynności przeglądowo – konserwacyjne/ walidacje, testy techniczne określone w §1 pkt 1 

danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu” 

zapisem: 

„- 5% opłaty za czynności przeglądowo – konserwacyjne/ walidację (jeśli dotyczy) testy techniczne określone w 

§2 pkt 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu 

przeglądu sprzętu”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 30 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust1: 

„ -20% opłaty za roczne czynności przeglądowo – konserwacyjnych określone w §1 pkt 1 danego sprzętu jeżeli 

przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu” 

Zapisem: 

„ -10% opłaty za roczne czynności przeglądowo – konserwacyjnych określone w §2 pkt 1 danego sprzętu jeżeli 

przestój aparatu wynosi powyżej 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 31 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zmianę numeru paragrafu z §1 na §2. Przedmiot niniejszej umowy określony jest §2, 

na który Zamawiający powołuje się w: §3 ust.6, §4 ust.1, §5 ust.1,2. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 32 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy 

jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie Polski: 
Lp.  Nazwa sprzętu  Model/Typ  Nr fabryczny  Nr  

inwen
t  

Producent  Rok 
prod.  

Ilość 
przeglądów 
w okresie 

12 miesięcy  

Miejsce pobytu  

4  Aparat do znieczulenia  EXCEL 210 SE  5904  336  DATEX 

OHMEDA  
1998  1  Blok 

operacyjny  
5  Aparat do znieczulenia  ESTIVIA 5 M7100  AMVE00187  551  DATEX 

OHMEDA  
2001  1  Blok 

operacyjny  

6  Aparat do znieczulenia  ESTIVIA 5 M7100  AMVH00683  1520  ESTIVIA 5 

M7100  

2002  1  Blok 

operacyjny  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. 
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* Pytanie nr 33 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, ponieważ jesteśmy 

jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie Polski: 
Lp.  Nazwa sprzętu  Model/Typ  Nr fabryczny  Nr  

inwen

t  

Producent  Rok 
prod.  

Ilość przeglądów  
w okresie 12 

miesięcy  

Miejsce pobytu  

12  Kardiomonitor  CM 4211 SA, 

CARDIOCAP II 
CH-RS 22-04  

314091  322  Datex – 

Ohmeda 
Division  

1997  1  Oddz 

Ginekologiczno - 
położniczny  

14  Kardiomonitor  DASH 4000  D1DJ 99176  603/

1  

General Electric  2001  1  Oddz 

Otolaryngologiczy  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. 

 
* Pytanie nr 34 

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni 

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin składania ofert 

 

* Pytanie nr 35  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 5 zapisu z: 

„4) posiadam aktualną autoryzację producenta sprzętu na wykonanie usług serwisowych” 

na zapis: 

„4)posiadam aktualny certyfikat w zakresie wykonywanych usług serwisowych urządzeń medycznych do 

uzdatniania wody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w załączniku nr 5 w zakresie zadania 39 – przegląd 

techniczny stacji uzdatniania wody 

 

* Pytanie nr 36 

W par.4 oraz par.5 projektu umowy Zamawiający powołuje się na zapisy par.1 pkt 1 oraz par.1 pkt 2 podczas 

gdy par. 1 nie zawiera żadnych dodatkowych punktów.  

Prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisów projektu umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia numer paragrafu z §1 na §2 

 

* Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „ posiadam aktualną autoryzację producenta sprzętu na 

wykonanie usług serwisowych” na „wykonawca przedstawi certyfikaty ze szkoleń u producenta sprzętu, 

wystawione przez producenta tego sprzętu potwierdzające że wykonawca jest przez niego uprawionych do 

dokonywania konserwacji obsługi serwisowej sprzętu jego produkcji 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aktualnej autoryzacji producenta. 

 

* Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 1 oraz 2 i utworzenie nowego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 39 

Wykonawca wnioskuje o podanie informacji czy aparaty te są wyposażone w monitory jeśli tak Wykonawca 

wnioskuje o podanie ich nazw, numerów seryjnych oraz typów modułów i numerów seryjnych modułów jakie 

znajdują się w monitorach. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 40 

Prosimy o doprecyzowanie ze przedmiotem w/w postępowania są jedynie przeglądy aparatu nie diagnostyka 

usterek. 

Odpowiedź: Przedmiotem w/w postępowania są przeglądy aparatów a w przypadku wykrycia podczas 

przeglądu usterki zdiagnozowanie jej. 

 

* Pytanie nr 41 dot. proj. umowy 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu „ (…) jedynie za zużyte materiały, części 

zamienne lub ich regeneracje zgodnie z §1 pkt 2 (…)” 

Wyjaśnimy że części do diagnostyki nie są częściami do naprawy. Wykonawca do wykonania naprawy z 

częściami zamiennymi może wystawić odrębną ofertę cenową na podstawie której, po akceptacji kosztów przez 

Zamawiającego i zamówienia części u producenta przystąpi do naprawy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 42 dot. proj. umowy 

Prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy zapisu: 

„Jeśli Zamawiający uchybi terminom płatności za wykonanie usługi przez okres dłuższy niż 90 dni Wykonawca 

wezwie Zamawiającego do uregulowania należności w terminie 14 dni. Jeżeli po tym czasie Zamawiający nie 

ureguluje płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego do czasu 

uregulowania zaległości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 


