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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

iTransportu Sanitarnego w Płocku

TZPiZL250/ ..1~~~./17 Płock, dnia 24 maja 2017 roku

WYKONAWCY

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę pod nazwą przegląd okresowy i naprawa sprzętu
medycznego w 2017 i 2018 roku (24 miesiące). ZNAK: TZPiZI-ZO.250/09/U/17.

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem przedmiotowego zapytania ofertowego
wpłynęły kolejne pytania, których treść przekazujemy poniżej wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1 : dotyczy zadania nr 4, respiratory firmy Weinmann
Firma Medline Sp. 0.0. , zwraca się z prośba o podanie numerów seryjnych oraz roku produkcji
respiratorów Medumat Basic P, produkcji Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+
Co.KG.
Odpowiedź: Zamawiający podaje poniżej numery seryjne i rok produkcji respiratorów:

- Medumat Basic P nr 1499 z 2004r.
- Medumat Basic P nr 1180 z 2000r.
- Medumat Basic P nr 1174 z 2000r.
- Medumat Standard A nr 9181 z 2012r.

Pytanie nr 2 : dotyczy zadania m' 4, respiratory firmy Weinmann
Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów i ssaków Weinmann Emergency Medical
Technology GmbH+ CO.KG , wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne wykonywać może
jedynie autoryzowany serwis oraz upoważnieni do tego przez producenta serwisanci.
Czy w związku z powyższym zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez wykonawcę
odpowiednich autoryzacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę posiadania
autoryzacji producenta.

Pytanie nr 3: Dotyczy - zadania nr 4 - respiratory Medumat produkcji Weinmann Medical
Technology GmbH+ Co.KG •
Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Medumat, firmy Weinmann Medical Technology
GmbH+ Co.KG, podczas przeglądów wyżej wymienionego sprzętu należy po każdych 2 latach
użytkowania wymieniać zestawy przeglądowe zależne od roku produkcji respiratora.
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie ze wskazaniami producenta zestawy zostały wymienione
podczas przeglądu?
Wymiana zestawów przeglądowych jest niezbędnym warunkiem, aby urządzenia zostały dopuszczone
do dalszej eksploatacji.
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby podczas przeglądu były wymienione zestawy przeglądowe,
które będą rozliczane dodatkową ofertą.

Pytanie nr 4: Dotyczy § 4 wzoru umowy ust. 7a)
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:
"Z tytułu niedostarczenia zastępczego sprzętu medycznego na czas serwisu lub naprawy, jeśli
przewidywane prace serwisowe lub naprawa potrwają dłużej niż 21 dni roboczych, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy wymienionej
w § 3 ust. 3 pkt. 3.1 za każdy dzień opóźnienia"
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie :5 - Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową
opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu
technicznego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez
producenta sprzętu.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia
uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń
z formularza cenowego zadanie nr 5 autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania autoryzacji producenta.

Pyranie 7 - Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy
i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego j pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza
cenowego zadanie nr 5, imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte
zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko
specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia
posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych
na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis,
ale jeżeli zostaną dołączone wymienione dokumenty do oferty Zamawiający przyjmie taką ofertę do
oceny.

Pytanie 8 - Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji
potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza
cenowego zadanie nr 5, przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania
aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z
listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta
sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do
sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu
medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od
wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych
części zamiennych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę oryginalnych części zamiennych.
Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, ale posiadających akceptację
producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy wymagane są nowe
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i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne ijakościowe określone Polskimi Normami
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie
wykonywania usługi muszą odpowiadać wszystkim warunkom i wymogom określonym przez
producenta sprzętu.

Pytanie 10 - W zadaniu 5 znajdują się pompy firmy Fresenius, Według zapisów w instrukcji obsługi
w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny mieć
wymieniony akumulator co 36 miesięcy. Czy Zamawiający wymieniał w pompach w przeciągu
ostatnich 3 lat podczas przeglądu akumulatory?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akumulatory wymienione były roku 2017.

Pytanie 11 - Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa
pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie
z wymogami producenta . Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach
procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z formularza cenowego
zadanie nr 5 zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji
obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta
gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przeglądy odbywały się zgodnie z instrukcją i zaleceniami
producenta urządzen ia.

Pyranie 12 - Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają
wymiany części eksploatacyjnych . Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert
różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego zadanie nr 5 na dodanie
wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z
instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej
w raporcie serwisowym i· na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian .
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