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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 3
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 08/2016-DZP/PNO. Nazwa
zadania: Usługa serwisowa w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia informujemy:
Wyjaśnienia
ZADANIE NR 29
Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że zapis SIWZ: "Wartość zamówienia nie obejmie kosztów części zamiennych i
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy w urządzeniach medycznych. "nie
dotyczy pakietu 29, dla którego wyszczególniony jest także obowiązek dokonywania napraw i wymian
części zamiennych (z wyłączeniem lampy RTG).
TAK
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość wymiany przez Wykonawcę części zamiennych na oryginalne,
używane, z gwarancją określoną przez Zamawiającego? Powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu
jednakowego standardu usługi (części oryginalne, dedykowane przez producenta do pracy z TK, z taką
samą gwarancją) umożliwi uzyskanie niższej ceny zamówienia publicznego (w sytuacji kiedy części
zamienne również objęte są zamówieniem)?
TAK
Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że zapis SIWZ: "Koszty części zamiennych oraz konieczności naprawy w
serwisie producenta należy każdorazowo konsultować z Zamawiającym w zakresie opłacalności naprawy"
nie dotyczy pakietu nr 29, dla którego wyszczególniony jest także obowiązek dokonywania napraw (z
częściami zamiennymi) za cenę ryczałtową.
TAK
Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umieszczając w SIWZ zapis: "Wymienione elementy będą
posiadały gwarancję producenta" nie ma zamiaru ograniczać kręgu Wykonawców tylko producenta, i
przez w.w. zapis ma na myśli gwarancję tożsamą (w zakresie czasu trwania gwarancji) z gwarancją
udzieloną przez producenta. Literalne rozumienie zapisu wymusza aby Wykonawca oferował części z
gwarancją producenta, tym samym aby był związany z producentem, co ogranicza krąg Wykonawców.
NIE
Pytanie nr 5
Dotyczy zał. nr 3 do SIWZ. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż opisane w zał. nr 3 do SIWZ punkt.
I.4 modyfikacje i aktualizacje oprogramowania nie obejmują tzw. modyfikacji krytycznych czyli nowych
aktualizacji oprogramowania dokonywanych w wyniku wykrycia i usunięcia błędów w działaniu aplikacji
urządzenia prowadzonych przez producenta urządzenia. Aktualizacje tego typu co do zasady nie są
częścią kontraktu serwisowego, ale pozostają obowiązkiem wytwórcy urządzenia w stosunku do całej
bazy zainstalowanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia.
NIE OBEJMUJĄ

Pytanie nr 6
Dotyczy Zał. nr 9 do SIWZ,§ 1 ust 4. Biorąc pod uwagę ryczałtowy sposób płatności za usługę, prosimy o
wykreślenie obowiązku wyszczególniania wymienionych części zamiennych na fakturze, gdyż kwoty za te
części mogą być nieadekwatne do faktycznych kosztów, a wykaz wymienionych części Zamawiający
będzie miał na raportach serwisowych.
TAK
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji na części zamienne wynosi min. 6 miesięcy (zgodnie z
SIWZ) , a gwarancja wspomniana w projekcie umowy oraz w formularzu ofertowym (min. 12 miesięcy)
dotyczy gwarancji na wykonane usługi.
TAK.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia
dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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