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Pytanie 1 dotyczy pakietu 35
Prosimy o udzielenie informacji czy w zestawie jest monitor z modułem gazowym produkcji
GE Healthcare/ Datex Ohmeda (podać typ), który należy uwzględnić w ofercie cenowej
przeglądu aparatu Aespire. Jeśli jest innej produkcji prośba o wydzielenie do innego pakietu.
Odp. CAM –S/5 monitor z modułem gazowym posiada przegląd do 2020 r.

Pytanie 2 do SIWZ
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie
podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu
autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu
medycznego? Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi w sprzeczności z
podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych dlatego, że każdy podmiot na
rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która
potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne
bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.
Odp. SIWZ
Pytanie 3 do SIWZ
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do SIWZ wymogu, którego spełnienie
wymaga dostarczenia aktualnych (nie starszych niż 2 lata ze względu na wprowadzane przez
producenta nowych rozwiązań technicznych i udoskonaleń sprzętu) dokumentów
(CERTYFIKATY), potwierdzających regularne szkolenia inżynierów?
Odp. SIWZ
1. Dot. §2 pkt II ppkt 7 Wzoru Umowy
Bardzo prosimy o potwierdzenie, iż ww. zapis nie oznacza, iż w ramach
przedmiotowej umowy w okresie jej trwania Zamawiający wymaga wykonywania w
cenie oferty również napraw wskazanych sprzętów.
Odp. Tylko przeglądy ]
W związku z dniem wolnym przypadającym dnia 31.05.2018 r. zwracamy się z prośbą o
przesunięcie terminu składania ofert na dzień 6.06.2018 r. Powyższe pozwoli Wykonawcom
na odpowiednie przygotowanie ofert oraz pozwoli na złożenie ofert w terminie, co w
przypadku wskazanego obecnie terminu tj. dnia 1.06.2018 r. godz. 9:00 jest istotnie
utrudnione.
Odp. Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i przedłuż okres składania i
otwarcia ofert do 11.06.2018, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

