Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 13 sierpnia 2018 r.

Do Wykonawców
Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na
celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego
się na wyposażeniu SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku”
Znak sprawy DZP.26.78/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące pakietu Nr 34 i 35
Dotyczy § 1 punkt 3
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga od wykonawcy potwierdzenia posiadania
bezpośredniego dostępu do oryginalnych części zamiennych od producenta danego aparatu na
Uzasadnienie :
Na rynku polskim pojawiają się firmy oferujące części zamienne do aparatów medycznych niewiadomego
pochodzenia.
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami w SIWZ w Rozdziale III pkt 2.2 Ogólne wymagania w stosunku do realizacji
przedmiotu zamówienia;
„Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia przeglądów i napraw z użyciem oryginalnych
części zamiennych lub dopuszczonych przez producenta.”
Pytanie nr 2
Dotyczy § 2 punkt 2
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania Upgradu
programowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy dla personelu medycznego oraz pacjentów
oraz wykonania przeglądu zgodnie z zapisami z instrukcji obsługi
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza posiadanie Upgradu programowania w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pracy dla personelu medycznego oraz pacjentów .
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dzieląc urządzenia na pakiety z grupy A i B, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca przeglądu urządzenia z grupy A w zakresie dotyczącym potencjału technicznego,
posiadał szkolenie przeprowadzone przez producenta sprzętu i tym samym dysponował odpowiednim
potencjałem zapewniającym wykonanie usługi zgodnie z wymogami siwz oraz producenta sprzętu.
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