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Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług
utrzymania w ruchu sprzętu i aparatury medycznej (przegląd, naprawa i wydawanie orzeczeń
technicznych) wraz z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego. Znak sprawy: 4/TUM/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 4
Zgodnie z zaleceniami producenta respiratora SECHRIST w skład okresowego przeglądu i konserwacji wchodzi
obligatoryjna wymiana części przewidzianych w dokumentacji technicznej urządzeń, co powinno być uwzględnione
w ofercie cenowej.
Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, oświadczamy, iż zgodnie z zaleceniami producenta respiratory
SECHRIST
w trakcie okresowego przeglądu technicznego wymagają wymiany następujących zestawów serwisowych:
Nr Nazwa
Ilość
1.Zestaw naprawczy 1
1
2.Zaworek zwrotny silikonowy
1
3.Zaworek zwrotny lateksowy
1
4.Zestaw do naprawy regulatora
1
5.Przepona zastawki infant
1
6.Uszczelka płaska
1
7.Akumulator
2
Czy w związku z powyższym, ww. zestaw serwisowy powinien być uwzględniony w wycenie oferty przetargowej
oraz objęty oferowaną usługą ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, ocenie będzie podlegała wartość brutto 1 roboczogodziny
Wykonawcy w PLN, ceny (koszty) materiałów koniecznych do zużycia będą fakturowane oddzielnie. Ceny
wymienianych części przewidzianych przez producenta do wymiany w trakcie prowadzonego przeglądu, nie
powinny być uwzględniane w oferowanej cenie.
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Pyt. nr 2. Dotyczy Zadania nr 4
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje
również wymianę czujników tlenu oraz akumulatorów ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w
powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że przegląd respiratorów powinien obejmować wszelkie wymagane czynności i wymiany
części zamiennych, które są konieczne zgodnie z zaleceniami producenta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że
ceny materiałów zużywalnych będą fakturowane oddzielnie, zgodnie z opisem zawartym w SWIZ.
Z poważaniem

