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WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: postępowania Nr ZP/1/2021 na „Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji aparatury

medycznej oraz przeprowadzania testów specjalistycznych aparatury rentgenowskiej w Garnizonowej

Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie”

Informuję,  że  zgodnie  z  możliwością  przewidzaną  w  pkt  8  treści  zapytania  ofertowego,

do Zamawiającego wpłyneły zapytania dotyczące jej treści.  Treść zapytań oraz udzielone odpowiedzi zostaną

przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe.

Pytanie Nr 1:

Prosimy o potwierdzenie,  że  w odniesieniu do pakietów 6,  7  oraz 8 Zamawiający wymaga,  aby Wykonawca

posiadał  certyfikat  wystawiony  przez  wytwórcę  aparatów  lub  ich  autoryzowanego  przedstawiciela,

upoważniający do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia  lub posiadał wdrożony system

ISO  w  zakresie  normy  EN  13485  (lub  równoważny).  Tylko   wyrażenie  zgody  na  zaproponowane  zapisy

zagwarantuje Zamawiającemu wysoką jakość świadczonych usług. 

Odpowiedź:

Zamawiajacy  wymaga aby w przypadku składania  ofert  na pakiet  6,7 lub 8  Wykonawca posiadał  wdrożony

system ISO w zakresie normy EN 13485 (lub równoważny). Dokumenty należy dołączyć do oferty. 

Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgody na usunięcie zapisu o użyciu testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń

medycznych oraz za za tym idzie niewykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SIWZ.



Pytanie Nr 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy? Wykonawca pokryje

kosztu wysyłki w obie strony. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SIWZ. Urządzenia dla których Zamawiajacy wyraził zgodę na wysłanie

zostały zawarte w treści Zapytania ofertowego. 

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przeglądu urządzenia bez aparatury kontrolno-pomiarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający  zgadza  się  na  wykonanie  przeglądu  bez  aparatury  kontrolno-pomiarowej  tylko

w  przypadku  gdy  jej  użycie  nie  jest  konieczne  do  przeprowadzenia  przeglądu  lub  konserwacji  a  także

konieczność  jej  użycia  nie  wynika  bezpośrednio  z  zaleceń  producenta,  instrukcji  obsługi  oraz  instrukcji

serwisowej.  Nie  dotyczy  to  jednak  przypadku  wykonania  testu  bezpieczeństwa  elektrycznego,  które  jest

obowiązkowe. 

Pytanie Nr 5:

Czy  Zamawiający  zgodzi  się,  aby  wpis  w  paszporcie  został  autoryzowany  przez  serwisanta,  który  nie  jest

inżynierem.

Odpowiedź:

Zamawiający  wskazując  powyższy  zapis  miał  na  myśli  uprawnionego  przez  Wykonawcę  serwisanta

posiadającego wiedzę techniczną konieczną do przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta,

zapisami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są wiążące dla wszystkich uczestników

postępowania i stają się integralną częścią zapytania ofertowego.
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