Suwałki, dnia 26/05/2020r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 2/PN /2020
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących
napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach uprzejmie informuje, iż
wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści .
Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) udzielamy następujących wyjaśnień:
UCZESTNIK 1
Pytanie 1
Czy Zamawiający celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego oraz pacjentów,
zgodności zapisów z instrukcją obsługi urządzenia oraz wymogami ustawy o wyrobach medycznych będzie wymagał
do przeglądów i napraw użycia wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie 2
Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i
pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający
wymaga, aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta, zostały wymienione części
zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi?
Odpowiedź: Tak wymaga
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 33 pozycji nr: 1A do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w
pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.
UCZESTNIK 2
Pytanie 1
Czy Zamawiający wydłuży czas przystąpienia do usunięcia awarii do 72 h?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 2
Czy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Zamawiający przedłuży czas usunięcia
awarii do 14 dni?
Odpowiedź: tak

UCZESTNIK 3
Dotyczy pakiet nr 35 - Respirator Trilogy 100:
Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przez Zamawiającego czasu pracy turbiny i aparatu dla każdego urządzenia
osobno wraz z podaniem ich numerów seryjnych. Takie informacje są niezbędne do prawidłowej wyceny usługi.
Mając na uwadze powyższe oraz upływający za kilka dni termin składania ofert uprzejmie proszę o w miarę szybkie
udzielenie odpowiedzi na ww. pytania oraz ewentualną zmianę SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień
publicznych.
Odpowiedź:
1. TV 113032521- przegląd 10.09.20r
2.TV 113032123-przegląd 25.03.21r
3.TV 117032346-przegląd 26.09.21r
Zamawiający

informuje,

iż

odpowiedzi

na

zapytania

zostały

zamieszczone

na

stronie

zamawiającego www.paliatywna.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i
modyfikacji w złożonej ofercie.
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 2/PN/2020 z dnia
19/05/2020r.
Z poważaniem
Irena Mickiewicz
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w Suwałkach

