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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 następujące pytania, których treść przekazujemy poniżej wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 - do formularza cenowego - pakiety 1 - 11

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę
wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu

czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może
stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których
urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana akumulatorów będzie rozliczana dodatkową ofertą.

Pytanie 2 - do formularza cenowego - pakiety 2, 3, 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informacje czy w ramach przeglądów respiratorów mają być

wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych

respiratorach w przeciągu 4 lat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymiana pakietów serwisowych będzie rozliczana
dodatkową ofertą.

Pytanie 3 - do formularza cenowego - pakiet nr 5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 oraz utworzenie osobnego pakietu z inkubatorami?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.
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Pyranie 4 - Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LlFEPAK
zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie
autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewńia dostęp
do aktualnej wiedzy dotyczącej serwiscwanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego
wymagamami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania autoryzacji producenta.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LlFEPAK
w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów
UFEPAK oraz urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS? Informacja
ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK
w miesiącu styczniu iczerwcu.

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń UFEPAK firmy
Physio-Control w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania
ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana
w siedzibie autoryzowanego serwisu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń UFEPAK firmy Physio-Control
w siedzibie Wykonawcy.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych CZęSCl
zamiennych do napraw defibrylatorów UFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?
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
i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie
wykonywania usługi muszą odpowiadać wszystkim warunkom i wymogom określonym przez
producenta sprzętu.
Zamawiający wymaga również dostępu do aktualnych wersji oprogramowania.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
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