
Świętochłowice, dn. 21.12.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  Postępowania na przeglądy sprzętu medycznego z testami  bezpieczeństwa elektrycznego;
znak sprawy 40/ZA/17.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający zgodzi się na wykluczenie z pakietu nr 1 Respirator noworodkowy typ: SERVOi
nr:73277  firma:Marquet nr 73277 wraz z przeniesieniem do osobnego pakietu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiający zgodzi się na wykluczenie z pakietu nr 15 Inkubator Giraffe firmy GE Healthcare
HDHR53148 wraz z przeniesieniem do osobnego pakietu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający mógłby upublicznić terminy przeglądów aparatury w zakresie pakietu nr 15?

Odp.: Terminy przeglądów: styczeń 2018 (dla pozycji 1, 2, 7, 8, oksymetr z pozycji nr 9), lipiec 2018
(dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, inkubator z pozycji 9)

Pytanie 4
W pakiecie nr 1 w pozycji 1 znajduje się respirator transportowy Oxylog 3000 o numerze seryjnym
ASDN-0061 produkcji  Drager.  Czy Zamawiający wydzieli  wyżej  wymieniony sprzęt  do  osobnego
pakietu? Umożliwi to złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Zgodnie  z  SIWZ  „przegląd  techniczny  aparatury  medycznej  zgodnie  z  wymogami  producenta”.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dla pakietu 11 wymaga aby Wykonawca wykonał czynności
serwisowe  przy  użyciu  licencjonowanego  programu  serwisowego  ServiceConnect?  Zgodnie  z
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zaleceniami producenta czynności serwisowe dla aparatów typu Fabius Tiro oraz Scio powinny odbyć
się przy użyciu specjalistycznego oprogramowania serwisowego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6
Zgodnie z SIWZ „Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedna
osobą  zdolną  do  wykonania  zamówienia  tj.  dysponującą  odpowiednią  wiedzą  i  posiadającą
przeszkolenie  z  zakresu  wykonywania  przeglądów  i  wykonywania  testów  bezpieczeństwa
elektrycznego aparatury medycznej tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze określonej przez
Zamawiającego  w  danym  pakiecie  (Załącznik  nr  1).”  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający
wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej  jedną osobą przeszkoloną przez producenta lub
podmiot upoważniony przez producenta w zakresie aparatury określonej w danym pakiecie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7
Zgodnie z zapisami umowy „Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do
wykonywania usługi oraz, że wykona ją z najwyższą starannością zgodnie z wymogami producenta i
obowiązującymi  przepisami  prawa.”.  Zgodnie  z  zaleceniami  producenta,  czynności  serwisowe
aparatów z pakietu 11 powinny odbyć się przy użyciu specjalistycznej aparatury kontrolnopomiarowej
typu Samos. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał tego typu
urządzenie kontrolno-pomiarowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8
Zgodnie z zapisami umowy „Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia do
wykonywania usługi oraz, że wykona ją z najwyższą starannością zgodnie z wymogami producenta i
obowiązującymi przepisami prawa.”.  Zgodnie z instrukcjami serwisowymi aparatów z pakietu 4,11
oraz pakietu 1 pozycja 1 producenta wymaga wymiany części w okresie którego dotyczy umowa listy
poniżej.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  aby  Wykonawca  wymienił
wyszczególnione części podczas przeglądu oraz wymaga aby zostały one  wyszczególnione na raporcie
serwisowym oraz fakturze?

pakiet 1 pozycja 1 
Oxylog 3000 ASDN-0061
MX08892 Oxylog (Spirolife) ServSet 2y szt.1

pakiet 4
Infinity Vista XL nr:5397886847
2866726
NBP air filter
Szt.1



Infinity Delta nr:5397525257
2866726
NBP air filter
Szt.1

Vista XL nr:5397792556
2866726
NBP air filter
Szt.1

Infinity Vista XL nr:5397801164
2866726
NBP air filter
Szt.1

Infinity Vista XL nr:5397818850
2866726
NBP air filter
Szt.1

Infinity Vista XL nr:5397792253
2866726
NBP air filter
Szt.1

Infinity Vista XL nr:5397891449
2866726
NBP air filter
Szt.1

pakiet 11
Fabius Tiro
ASFH-0092
 
MX08832
ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS
Szt.1
 
MX08834
FILTR 37MM
Szt.1
 
2866726
NBP air filter
Szt.1
 



6871276
FILTER MAT MGD
Szt.1

MX08834
FILTR 37MM
Szt.1

6870522
O-ring (black)
Szt.1

6870529
O-ring (green)
Szt.1

Odp.:  Zamawiający wymaga wymiany wymienionych części. Zamawiający wymaga wkalkulowania
ceny części w cenę oferty oraz wyszczególnienia części w raporcie serwisowym.

Pytanie 9
Zgodnie  z  zaleceniami  producenta  dla  kardiomonitorów  z  pakietu  4  producenta  zaleca  wymianę
akumulator co 24 miesiące eksploatacji. Czy Zamawiający w przeciągu ostatni 24 miesięcy wymieniał
akumulatory w kardiomonitora  z  pakietu 4? Czy Zamawiający wymaga aby w ofercie  uwzględnić
wymianę akumualtorów w kardiomonitorach?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie 10
Czy Zamawiający w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego
oraz  pacjentów  wymaga  aby  przeglądy  techniczne  odbyły  się  tylko  i  wyłącznie  przy  użyciu
oryginalnych części zamiennych

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11
Dotyczy pakietu nr 9, 10, 11,35 (aparaty do znieczulenia):
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także
przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych ? Jeśli tak, prosimy o wskazanie
nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych
wyjaśnień  w  powyższym  zakresie  pozostaje  szczególnie  istotne  dla  wyceny  przyszłej  oferty
przetargowej.

Odp.: Przegląd ma obejmować również moduły gazowe i monitory w aparatach w nie wyposażonych.
Monitory i moduły gazowe znajdują się w aparatach Neptun (moduł gazowy, monitor Mindray), Fabius
Trio (moduł gazowy, kardiomonitor, monitor Drager), Excel 210SE (moduł gazowy 5250).



Pytanie 12
Dotyczy pakietu nr 1, 4-8, 9, 10, 11, 35 (respiratory, aparaty do znieczulenia):
Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  przedstawionym  w  Rozdziale  III  SIWZ  Zamawiający
wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta,  co oznacza,  że urządzenia objęte
niniejszymi  pakietami  wymagają wymiany zestawu serwisowego.  Zwracamy się  zatem z uprzejmą
prośbą  o  wyjaśnienie  czy  w  cenie  usługi  w  zakresie  ww.  pakietu  należy  uwzględnić  (zgodnie  z
wymogami producenta) wymianę zestawu serwisowego?

Odp.: Tak, w cenie oferty należy uwzględnić wymianę zestawów serwisowych.

Pytanie 13
Dotyczy pakietu nr 9, 10, 11, 35 (respiratory):
Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  przedstawionym  w  Rozdziale  III  SIWZ  Zamawiający
wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym zwracamy
się z prośbą o wyjaśnienie przy jakiej ilości przepracowanych godzin był wymieniany ostatni zestaw
serwisowy oraz jaki był rodzaj wymienionego zestawu serwisowego? Ponadto prosimy o wskazanie
ww. informacji odrębnie dla każdego z urządzeń wchodzących w skład danego pakietu.

Odp.: Zamawiający wymaga wymiany zestawów serwisowych dla każdego urządzenia w pakiecie.

Pytanie 14
Dotyczy pakietu nr 2, 3, 4-8, 12 (defibrylatory, pulsoksymetry, kardiomonitory, monitory):
Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  przedstawionym  w  Rozdziale  III  SIWZ  Zamawiający
wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta,  co oznacza,  że urządzenia objęte
niniejszymi pakietami wymagają wymiany akumulatorów. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o
wyjaśnienie czy w cenie usługi w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić (zgodnie z wymogami
producenta) wymianę akumulatorów?

Odp.: Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie 15
Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach  systemu
norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012 ?

Odp.:  Zamawiający nie wymaga wdrożonego u Wykonawcy systemu norm PN-EN ISO 9001:2009
oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012.

Pytanie 16
Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców
ubiegających  się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  listy  urządzeń  kontrolno-pomiarowych
wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji ?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał listy urządzeń przy wykonywaniu usługi.



Pytanie 17
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydzielenie  z  pakietu  nr  28  7szt.  łóżek  marki  Hill-Rom  i
utworzenie z nich oddzielnego pakietu, oraz poda dla tych urządzeń przewidywany termin przeglądów?
Prośbę motywujemy faktem, że jest  to  sprzęt  wysoce specjalistyczny i  powinien być  serwisowany
przez personel przeszkolony przez producenta. Terminy przeglądów potrzebne są do uwzględnienia w
cenie odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Zamawiającego.

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Terminy przeglądu wszystkich łóżek z pakietu nr 28 to luty 2018 r.


