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2 i4^Ustawy_z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiei (tekst jednolity D z. U. z 2015 r. poz.2164, ze p6i.
Zespol opieki zdrowolnej w Olawie udziela odpowiedzi na nastgpujqce zipytanie, dotyczqce przetargu
nreagranaczonego na: uslugi przeglqdu i konserwacji sprzgtu medycznego ll, znak spiawy
z

ust

!g-o.d!!
zm.) Zamawiajqcy
Pytanie nr

-

2jzozppi,ltstiz
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Dotvczv oakietu nr 25Bi
zwtacamy sig z upzejmq prosbq o wyjaSnienie, czy pzeglqd aparatdw do znieczulen obejmuje takze pzeglqd znajdujqcych sig pzy
nrch monitorow i modul6w gazowych ? Jesli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkiji. Udzj6leni!
pzez zamawia)qcego precyzyjnych wyjasnied w powyzszym zakresie pozostaje szczegolnie istotne dla wyceny pzyszlej oferty

pzetargowej.

odpowiedr: Tak,przeglqd aparat6w do znleczulen obejmuje takze pzeglqd znajdujqcych si9 pzy nich monilorOw imodul6w

gazowych.
Kardiomonitor:
- producent - Spacelabs,
- rok produkcJi- 2010
- model - Ultraview SL

Analizator gazow:
- producent - Spacelabs,
- rok produkcji - 2010
- model - Uitraview SL

Pytanie nr 2
Dotvczv gakietu nr 258:
Zwracamy sig z uprzejmq prosbq o wyjaSnienie, czy w wycenie uslug w zakresie ww. pakietu nalezy uwzglgdniC wymiane elementow
eksploatacyjnychi zuzryalnych/ czq$ci zamiennych (np. fi|try, czujniki)/ zestawdw seMisowych ? Udzielenie pzez zamawiajqcego
precyzyjnych wylaSnied w powyzszym zakresie pozostaje szczeg6lnie istotne dla wyceny pzyszlej oferty przetargowej jat r6wnlez O-ta
ewentualnego badania iwyjasniania tzw. ra2aco niskiei cenv.
Odpowiedi: Tak, w wycenie uslug w zakresie \ryw. pakietu nalezy uwzgl9dnie wymiang elementdw eksploatacyjnych I zuzryalnycnt
czgSjci zamiennych (np. flltry, czujniki)/ zestawdw serwisowych.

Pytanie nr

3

Dotvczy zaoisdw soecvflkacii istotnvch warunk6w zam6wienia:

Zwracamy siq z uprzejmq prosbq o wyjasnienie, czy zamawiajqcy z uwagi na zasadq uczciwej konkurencji i rOwnego traktowania
wykonawcow dopuSci do udzialu w postgpowaniu wykonawc6w nie posiadajqcych uprawnien do aktualizacji oprogramowania
aparatury

z

pakietu nr 258 ? Za posrednlctwem niniejszego wniosku zwracamy uwagg, Ze tego rodzaju wymog dopuszcza do udzialu w
postqpowaniu wylqcznie autoryzowany serwis, a wigc tylko jednego wykonawcA. Zam6wienie w zakresie ww. pakietu pozbawione jest
zatem jakiejkolwiek konkurencjj. Takze w kontekscie tego wymogu, przyjqte dla pakietu nr 258 kMeria oceny ofert odnoszqce sjg do
posiadania autoryzacji powodujq, 2e punkty w tym kryterium uzyska wylqcznie jeden wykonawca (autoryzowany serwis). lnni
wykonawcy, z uwagi na wym6g aktualizacji oprogramowania pozbawienj sq mozliwosci udzialu w postgpowaniu, a to z kolei razace
naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004t. nawo zamdwien publicznych (Dz.U. 22015t., Poz.2164 z
odzn. zm.)
W zwiqzku z powryzszym wnioskujemy o wylqczenie z zakresu przeglqdu w zakresie pakietu nr 258 obowiqzku aktualizacji
oprogramowania
dopuszczenia do udzialu w post?powaniu wykonawcow nie posiadajqcych autoryzacji producenta ale w celu zapewnienia
bezoiecznei
i efektylvnej realizacji uslug, posiadajqcych dostgp do wiedzy technicznej, inslrukcji i czesci seMisowych oraz wdro2y w strukturach

i

swojej dzialalnosci System Zarzqdzania Jakosciq PN-EN ISO 9001:2009

w zakresie spzedazy, instalacji iseryisu

utzgdzeh

medycznych oraz PN-EN ISO 9001:2015, kt6ry tak2e dolyczy spzeda,y, instalacji i ser""'/isu uzqdzeh medycznych? Tego rodzaju
procedury, zapewniajq zamawiajqcemu wsp6lpracq z wykonawcq, ktOrego dzialalnose w zakresie zarzqdzania jakosciq na poziomie
instalacji serwisu uzqdzed medycznych podlega regularnym aditom podlegajqcym Polskiemu Centrum Akredytacji oraz
specjalistycznym procedurom, kt6re dodatkowo wzmacniajq jakosc oraz sprawno$6 Swiadczonych uslug.
Odpowiedi; Tak, Zamawiajqcy dopuszcza do udzialu w postgpowaniu wykonawcow nie posiadaiacvch uprawnie do aktualizacji
oorooramowania aparatury z pakietu nr 258. Pozostaie warunki zgodnie z SIWZ.

i

Zamawiajqcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sie integralnq czqsciq specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
bgdq wiqzqce przy skladaniu ofert.
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DYREKTOR
Zespolu 0pieki Zdrowotnej w Olawie
lek. med. Andrzej Dronsejko
Jck.

Dyrehor - +48 (71) 301-13- l3
Z-cs dyrektora - +48 (? l) 301-ll- 14
Pielggniarka nsazelna - +48 (71) 301-13-91
Cenrrala - +48 (71) 301-13-00
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Ksiqgowoio - +48 (71) l0l-)3-19
Kadry - +48(71) 301 -13-25
Place - +48 (71)l0l-13-16
OtganizacJa i Z^rzqdzar'ie - f48 (71) 301- 13' I5

Zan6wienia Publiczne -+48 (?l)ll3-26-38
Zaopatzenie - +48 (71) l0l- 13- l7
Rozliczenia 1 Statlstyka - +48 (71) l0l- ll-2E
Inlormaryk - +48 (71) 301-13-28
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