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Dział Zamówie ń Publicznych
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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/63/2015                                                  Sanok, dnia 20.04.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/12/2015  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  
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 zapisu dla zadania nr 47 – przegląd stacji 
uzdatniania wody 
 
* Pytanie nr 2 dot. zad. nr 9 
Czy Zamawiający w odniesieniu do załącznika nr 5 do SIWZ w ramach spełnienia wymogu 
posiadania uprawnień do wykonywania przeglądów, konserwacji /walidacji/, testów technicznych, 
napraw aparatury i sprzętu medycznego oraz wystawiania orzeczeń technicznych dopuszczających do 
użytkowania aparaturę i sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia, dopuści i zaakceptuje 
imienne certyfikaty z przebytego szkolenia u producenta aparatury medycznej której dotyczą 
przeglądy? 
Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
* Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający udostępni załączniki do SIWZ w formie umożliwiającej edytowanie (uzupełnienie) 
treści? 
Odpowiedź: tak, na prośbę Wykonawcy 
 
* Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.1: 
„Opłata za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 uwzględniająca koszty 
dojazdu, części eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu, delegację serwisanta, 
jest płatna przez Zamawiającego w terminie 60 dni licząc od wystawienia faktury przez Wykonawcę po 
wykonaniu czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz przedłożeniu dokumentacji (…)” 

zapisem: 
„Opłata za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 uwzględniająca koszty 
dojazdu, części eksploatacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia przeglądu, delegację serwisanta, 
jest płatna przez Zamawiającego w terminie 30 dni licząc od wystawienia faktury przez Wykonawcę po 
wykonaniu czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz przedłożeniu dokumentacji (…)” 
Odpowiedź :Zamawiający nie wyraża zgody 
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* Pytanie nr 5 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu §3 ust.8: 
„W przypadku wykonywania przeglądów kilku aparatów w jednym terminie- dniu, Wykonawca 
policzyć tylko jednorazowy koszt dojazdu” 
Prosimy o usunięcie powyższego zapisu, ponieważ koszt dojazdu wg zapisów §3 ust.1 ma być 
wliczony w cenę przeglądu. 
Odpowiedź:.Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 6 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §2 ust.2: 
„Przeglądy wykonywane są w terminie .....dni (max 7 dni) od daty zgłoszenia przeglądu przez 
Zamawiającego w ramach opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne. Fakt wykonania 
czynności przeglądowych wykonawca wpisuje w paszport techniczny znajdujący się przy każdym 
aparacie oraz wystawia kartę wykonania przeglądu technicznego” 

zapisem: 
„Przeglądy wykonywane są w terminie .....dni (max 14 dni) od daty zgłoszenia przeglądu przez 
Zamawiającego w ramach opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne. Fakt wykonania 
czynności przeglądowych wykonawca wpisuje w paszport techniczny znajdujący się przy każdym 
aparacie oraz wystawia kartę wykonania przeglądu technicznego” 
Odpowiedź:.Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 7 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.3: 
„Faktura płatna jest w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego” 

zapisem: 
„Faktura płatna jest w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego” 

Odpowiedź:.Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.1: 
„- 5% 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” 

zapisem: 
„- 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” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.1: 
„- 5% 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” 

zapisem: 
„- 2% opłaty za czynności przeglądowo-konserwacyjne/ walidację, testy techniczne 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 
 
* Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.1: 
 „- 10% 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: 
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„- 5% 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. 
 
* Pytanie nr 11 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.1: 
 „- 10% 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: 
„- 5% opłaty za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjnych określone w § 1 pkt. 1 danego 
sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 15 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu 
sprzętu” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.1: 
„Wykonawca niezależnie od czynności określonych w § 1 zobowiązuje się na odrębne zlecenie 
Zamawiającego do usuwania usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach 
czynności przeglądowo-konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały, części zamienne 
lub ich regenerację zgodnie z § 1 pkt. 2. 
Warunki tego zlecenia oraz koszty materiałów, części zamiennych lub koszt ich regeneracji musi 
zostać uzgodniony z Zamawiającym przez dokonaniem tych czynności – pod rygorem niedokonania 
zapłaty za ich samowolną wymianę ze strony Wykonawcy” 

zapisem: 
„Wykonawca niezależnie od czynności określonych w § 1 zobowiązuje się na odrębne zlecenie 
Zamawiającego do usuwania usterek i uszkodzeń  nie wymagających użycia materiałów 
eksploatacyjnych i części zamiennych zauważonych i możliwych do usunięcia w ramach czynności 
przeglądowo-konserwacyjnych . 
W przypadku stwierdzenia usterki wymagającej wymiany części zamiennych Wykonawca przedstawi 
ofertę cenową zawierającą koszt części zamiennych i materiałów  oraz roboczogodzin i dojazdu. 
Warunki tego zlecenia oraz koszty roboczogodzin, dojazdu, materiałów, części zamiennych lub koszt 
ich regeneracji musi zostać uzgodniony z Zamawiającym przez dokonaniem tych czynności – pod 
rygorem niedokonania zapłaty za ich samowolną wymianę ze strony Wykonawcy. Po akceptacji oferty 
ze strony Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji naprawy.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 13 dot. zad. nr 2 

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, 
ponieważ jesteśmy jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie 
Polski: 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 14 dot. zad. nr 17 

Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu niżej wymienionego sprzętu, 
ponieważ jesteśmy jedynymi przedstawicielami oraz autoryzowanym serwisem tej firmy na terenie 
Polski: 

 



SPZOZ/SAN/ZP/63/2015                                         Strona 4 z 6 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
 
* Pytanie nr 15  
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 16 dot. załącznika nr 5 pkt. 4 do SIWZ 
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 uprawniony do dokonywania konserwacji, obsługi serwisowej sprzętu jego produkcji” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 17 dot. zadania nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 3,4,5,6, i utworzenie nowego 
pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 18 dot. zadania nr 2 
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 19 dot. zadania nr 2 poz.1,2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1,2 i utworzenie nowego pakietu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 20 dot. zadania nr 2 poz.1,2 
Zgodnie z naszą wiedzą w Polsce nie istnieją autoryzowane serwisy aparatów z pozycji nr 1 i 2, 
dlatego też zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatów 
szkoleń/autoryzacji do wykonania przeglądu tych aparatów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 21 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia wchodzi usuwanie usterek i uszkodzeń 
stwierdzonych podczas przeglądu i niemożliwych do usunięcia w ramach czynności przeglądowo-
konserwacyjnych i na jakich zasadach będą zlecane i rozliczane? 
Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy 
 
* Pytanie nr 22 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi usuwanie usterek i uszkodzeń doraźnych 
zauważonych przez Zamawiającego podczas eksploatacji oraz na jakich zasadach będą zlecane i 
rozliczane?  
Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy 
 
* Pytanie nr 23 dot. wzoru umowy §5 pkt.1 
Treść punktu odwołuje się do wyznaczonego terminu przeglądu i od tego dnia naliczane są kary 
umowne. Prosimy o wyznaczenie terminu wykonania przeglądu dla poszczególnych aparatów lub 
określenie sposobu jego wyznaczenia w trakcie obowiązywania umowy. 

Odpowiedź: §5 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku przestoju sprzętu objętego 
załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo żądać obniżenia ceny w wysokości : 
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- 5% opłaty za czynności przeglądowo-konserwacyjne/ walidację, testy techniczne określone w § 
1 pkt. 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej      dni (max 7dni) roboczych od 
wyznaczonego terminu przeglądu sprzętu.  

 
* Pytanie nr 24 dot. wzoru umowy §2 pkt.4 
Przedmiotem umowy jest wykonywanie analizy stanu technicznego i przebiegu eksploatacji aparatury 
oraz informowanie Zamawiającego o potrzebach w zakresie napraw, remontów lub zmiany warunków 
użytkowania sprzętu poprzez wystawianie orzeczeń technicznych. Czy w/w czynności wykonywane 
będą tylko w ramach przeglądów technicznych, czy także na każde inne wezwanie Zamawiającego? 
Jeśli także na wezwanie, to jak będą zlecane i rozliczane? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
* Pytanie nr 25 dot. zad. nr 27 
Prosimy o wyszczególnienie nazw narzędzi wychodzących w skład zadania 27 wraz z podaniem 
numerów katalogowych Aesculap. 
Odpowiedź: Należy wycenić szacunkowo dla 60 kompletów  
 
* Pytanie nr 26  
Czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy, który nie posiada autoryzacji producenta, ale może 
przedstawić liczne referencje wykonywanych przeglądów aparatury medycznej, min. aparatów USG, 
w tym również na poziomie Instytutu. 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 27  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób w pakiecie nr 28 należy wliczyć koszty dojazdu w 
przegląd urządzeń? Gdyż każdy inny pakiet ma taki zapis na dole tabeli. 
Odpowiedź: Należy umieścić zapis na dole tabeli i wliczyć koszty dojazdu do ceny przeglądu. 
 
* Pytanie nr 28  
Czy Zamawiający w zakresie uprawnień do wykonywania zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Ustawy o wyrobach medycznych 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: Tak, zamawiający będzie wymagał. 
 
* Pytanie nr 29  
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: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 30  
Czy zamawiający wyjaśni, jakie czynności ma na myśli w § 5, p.2 jako „czynności określone w §1  
umowy” 
Odpowiedź: Czynności: dokonywane naprawy usterki wykryte w trakcie przeglądu. 
 
* Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta? Posiadanie autoryzacji gwarantuje 
dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowania urządzeń, dostęp do nowych i oryginalnych 
części zamiennych i akcesoriów oraz do najnowszych wersji oprogramowania, a także wykonywanie 
usług zgodnie z wymaganiami producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga autoryzacji producenta. 
 
* Pytanie nr 32 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów §5 ust.1 
1. W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości: 
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- 2% opłat brutto 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 brutto za roczne czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w § 1 pkt.1 danego 
sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu 
sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
* Pytanie nr 33 dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie §5 wzoru umowy następującą treścią: Sum kar 
umownych nie przekroczy wynagrodzenia określonego w §3 ust.2. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 34 
Wnosimy o zmianę ilości przeglądów z 1 na 2 rocznie, dla aparatu z poz.1 w zadaniu nr 42. Ilość 
procedur serwisowych jest na tyle dużo, ze producent zaleca rozbić ten przegląd na dwa rocznie. Cena 
ofert Wykonawcy nie zmienia się w zależności od tego ile Zamawiający tych przeglądów będzie 
wymagał. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 35 
Wnosimy o usunięcie § 3 ust. 8 wzoru umowy dla pakietów nr 42 oraz 52. Zapis ten jest w 
sprzeczności z zapisem znajdującym się pod tabelą dla zad.42 i zad. 52 załącznika nr 2 do SIWZ. 
Ponadto pragniemy nadmienić, iż zarówno my, jak i wiele innych potencjalnych Wykonawców, 
określa cenę przeglądu, jako ryczałtową cenę jednostkową wraz z dojazdem i niezbędną robocizną. 
Odpowiedź: W przypadku wykonania przeglądu w jednym terminie (dniu) Wykonawca może 
policzyć jeden koszt dojazdu, dokonując stosownego obniżenia kosztu przeglądu. 
 
* Pytanie nr 36 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie Załączników na stronie Zamawiającego w wersji 
edytowalnej. 
Odpowiedź: na prośbę Wykonawcy zostaną przesłane drogą elektroniczną 
 
* Pytanie nr 37 
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 27.04.2015r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Informacja dodatkowa 
Z zadania nr 55 – walidacja aparatów i lodówek 
wykreśla się pozycję nr 7,64,65. 

 
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. 
 
 

 


