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         Zamość 2016-03-08 
   
                                              
       Wszyscy Zainteresowani Wykonawcy 
 
 
            
            
Dotyczy: Zapytanie ofertowe na  usługi  przeglądów i napraw aparatury medycznej z podziałem na 
zadania 
 
Pytania i odpowiedzi: 
Pytanie 1  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w 
SIWZ (pakiet nr 7,8,9) obejmuje również wymianę czujników tlenu. Udzielenie przez 
zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie 
istotne dla wyceny przyszłej oferty. 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie 2   
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w 
SIWZ (pakiet nr 7,8,9) obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów 
serwisowych? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym 
zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty. 
Odpowied ź: NIE 
Pytanie 3  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, kiedy (dzień, miesiąc, rok) odbył się ostatni 
przegląd respiratorów, o których mowa w pakiecie nr 7, 8, 9? Udzielenie przez 
zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie 
istotne dla wyceny przyszłej oferty. 
Odpowied ź: Zadanie nr 7-28.04.2015, Zadanie nr 8- 10.2015,Za danie nr 9-10.2015r.  
 
Pytanie 4  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń 
wskazanych w pakiecie nr 16 obejmuje również przegląd znajdujących się ewentualnie przy 
nich monitorów oraz 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. 
Odpowied ź: Przegl ąd nie dotyczy monitorów. Aparat EXEL 210SE rok prod . 1998, 
natomiast ASPIRE 7100 z roku 2008. 
 
Pytanie 5  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń 
wymienionych przez zamawiającego w pakiecie nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16 SIWZ? Udzielenie 
przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie 
istotne dla wyceny przyszłej oferty 
Odpowied ź: Kardiomonitory – od roku 1989 do 2013,   Pulsoksy metry- od roku 1989 do 
2010 , Defibrylatory- od roku 1993 do 2010, Pompy-o d roku 1993 do 2013,   Respiratory 
(Bennet1988, Bird-1997, Bear-1998, Ivent-2012, E-36 0 exelend-2012, Aparat EXEL 
210SE rok prod. 1998, natomiast ASPIRE 7100 z roku 2008. 
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Pytanie 6 dotyczy pkt.2.7.siwz 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację, czy będzie wymagał 
posiadania certyfikatów szkoleń u producenta w celu rzetelnego wykonania zamówienia. 
Odpowied ź: Nie wymagamy. 
 

Pytanie 7  dotyczy zadanie nr 16-poz.1-2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o  informację czy aparaty do znieczulania  wymagają 
przegląd  roczny czy dwuletni. 
Odpowied ź: Roczny  
 
Pytanie 8 dotyczy zadania nr 16 poz. 1. 
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie  informacji w  jaki respirator 
wyposażony jest aparaty Exel 210SE: 7000, 7800 czy 7900. 
Odpowied ź: 7800 
 
Pytanie 9 dotyczy zadania nr 16 poz. 1-2. 
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie  informacji  czy aparaty do 
znieczulania wyposażone są w monitory, a jeśli tak  prosimy o podanie typów oraz o podanie 
informacji czy monitory wyposażone są w moduły gazowe. 
Odpowied ź: Przegl ąd w tym zadaniu nie dotyczy monitorów. 
 
Pytanie 10 zadanie 1 poz. 5 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz. 5 Kardiomonitora DASH 4000 do osobnego pakietu. 
Obecna budowa pakietu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty cenowej w tymże 
zakresie.  
Odpowied ź: Nie wyra żamy zgody.  
 
Pytanie 11 zadanie 16  
Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług 
medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający będzie wymagał 
odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej 
przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych szkoleń 
organizowanych przez producenta ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący opisał w  § 2 projektu umowy zobowi ązania Wykonawcy.  
 
Pytanie 12 zadanie nr 16 
Prosimy o informację lub potwierdzenie, iż cena przeglądu ma zawierać wszystkie konieczne 
części przewidziane do przeglądu aparatów wymienionych w powyższym pakiecie.  
Odpowied ź: Zamawiaj ący okre ślił w zaproszeniu w „II. Opis sposobu obliczenia ce ny”  
 
Pytanie 13 zadanie 16 poz. 1 
Prosimy Zamawiającego informacje czy jest to Excel 7000/7800/7900? 
Odpowied ź:7800 
 
Pytanie 14 zadanie 16 poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o informacje czy w aparacie znajdują się dodatkowe moduły, a w 
szczególności gazowe. Jeżeli tak prosimy o podanie jakie? 
Odpowied ź: Przegl ąd nie dotyczy monitorów. 
     
        


