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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń 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/131/2015                                                  Sanok, dnia 23.07.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/26/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku - powtórka 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy  

 
* Pytanie nr 1  
Prosimy o informację czy w Pakiecie nr 1 przy aparatach do znieczulenia firmy Datex Ohmeda 
znajdują się również monitory. Jeśli tak, prosimy o ich dopisanie wraz z pełnymi nazwami. 
Odpowiedź: Aparat do znieczuleń Excel 2010SE – monitor Covdiocap 5nr FBUD 01826, Eastivia 5 
PM 9000 BX748750QIOX Mindry 2607, Eastivia 5 IPM – 9800 DMA003385 Mindry 2010 
 
* Pytanie nr 2  
Prosimy o harmonogram przeglądów aparatów do znieczulenia firmy Datex Ohmeda Pakiet1. 
Odpowiedź: Zamawiający nie ustalił harmonogramu przeglądów. Przeglądy wykonywane są na 
zasadzie zgłoszenia. 

 
* Pytanie nr 3  
Prosimy o podanie harmonogramu przeglądów aparatów USG w pakiecie 25 oraz 26. 
Odpowiedź: Zamawiający nie ustalił harmonogramu przeglądów. Przeglądy wykonywane są na 
zasadzie zgłoszenia. 
 
* Pytanie nr 4  
Prosimy o wydzielenie z pakietu numer 2 aparatu do znieczulania WATO EX -65 producenta 
Mindray. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 5  
Czy Zamawiający zamierza wykonać przegląd urządzeń, do których nie są już produkowane części 
zamienne? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
* Pytanie nr 6 - dot. zadania nr 28 poz. 6 
Prosimy o podanie modelu i numeru seryjnego wózka? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z zadania nr 28 poz. 6 
 
* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przegląd endoskopów, ze względu na przyjęte procedury 
techniczne wynikające z dokumentacji technicznej producenta, został wykonany w siedzibie serwisu 
wykonawcy? 
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem przesłania sprzętu zamiennego. 
 
* Pytanie nr 8  - dot. wzoru umowy par.5, pkt.2 
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Zwracamy się z prośbą o usuniecie zapisów dotyczących „3 miesięcznej gwarancji na pozostałe 
usługi” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem przeglądu. 
 
* Pytanie nr 9  
Ponieważ Zamawiający tylko zaleca (nie wymaga) załączenie do oferty parafowanego projektu 
umowy w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może nie załączać do oferty 
parafowanego wzoru umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem zaleca nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 10  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary odpowiedni z 5% na 2% i z 10% na 
5%? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
* Pytanie nr 11  
Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w 
trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową? 
Odpowiedź: Nie 
 
* Pytanie nr 12  
Prosimy o bardziej precyzyjne określenie ilości narzędzi chirurgicznych, wchodzących w skład 
zadania 11. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilości kompletów narzędzi – było 60 kompletów jest 80 sztuk 
narzędzi. 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie zakresu umowy dla pakietów nr 19 i 26, tylko z 
samych czynności przeglądowo konserwacyjnych, także na usługi naprawcze – nielimitowane usługi: 
dojazdu do/od siedziby Zamawiającego, diagnostykę oraz usługi naprawcze z wyłączeniem części 
zamiennych?  
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający w celu dochowania należytej staranności i zabezpieczenia własnych interesów 
wyrazi zgodę na uzupełnienie par.6 wzoru umowy następującym zapisem: „ Zamawiający zastrzega 
sobie prawo, do sprawdzenia jakości wykonania usługi i części zamiennych, poprzez 
wykwalifikowany personel producenta aparatu lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W 
przypadku każdego, tak stwierdzonego nienależytego wykonania usługi Wykonawca zostanie obciąży 
karą umowną w wysokości 100% wynagrodzenia umownego określonego w umowie. Naliczenie 
powyższej kary umownej, nie wyklucza dodatkowych roszczeń i dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego kary umowne oraz rozwiązania umowy z winy Wykonawcy”.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 15  
W celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projekt przyszłej 
umowy w zakresie zapisów par.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: 
-2 % opłaty za czynności przeglądowo – konserwacyjne / walidację, testy techniczne określone w 
par.1 pkt.1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 5 dni roboczych od wyznaczonego 
terminu przeglądu sprzętu. 
- 5% opłaty za roczne czynności przeglądowo – konserwacyjnych określone w par.1 pkt.1 danego 
sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu 
sprzętu. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 16  
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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 17  

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 roboczych) 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 18  

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 wymaganych przez producenta 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: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 19  

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 wymaganych przez producenta 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  (…).” 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 20  

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §3 ust.4: 
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„Wykonawca gwarantuje stałość cen przez okres obowiązywania umowy. Wysokość rocznej opłaty za 
czynności przeglądowo- konserwacyjne może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia ilości sprzętu 
objętego umową to jest w przypadku kasacji sprzętu, trwałego wycofania z użytkowania. O takiej 
zmianie Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony w terminie do 30 dni od zaistnienia ww. 
okoliczności” 

zapisem: 
„Wykonawca gwarantuje stałość cen netto przez okres obowiązywania umowy. Wysokość rocznej 
opłaty za czynności przeglądowo- konserwacyjne może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia ilości 
sprzętu objętego umową to jest w przypadku kasacji sprzętu, trwałego wycofania z użytkowania. O 
takiej zmianie Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony w terminie do 30 dni od zaistnienia ww. 
okoliczności” 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 21 

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: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 22 

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.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 : 
- 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: 
„W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości : 
- 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: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
* Pytanie nr 23  

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.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 : 
- 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: 
„W przypadku przestoju sprzętu objętego załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny w wysokości : 
- 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: Zgodnie z zapisami SIWZ 
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* Pytanie nr 24  
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ 
 
 
 
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. 
 
 

 


