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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji,
naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala Powiatowego im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu.
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. 18, 19, 20, 21:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Rozdziale II pkt 1 ppkt 1), 2) i 7) SIWZ
Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z powyższym
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przy jakiej ilości przepracowanych godzin był wymieniany ostatni zestaw
serwisowy oraz jaki był rodzaj wymienionego zestawu serwisowego? Ponadto prosimy o wskazanie ww.
informacji odrębnie dla każdego z urządzeń wchodzących w skład danego pakietu. Udzielenie przez
Zamawiającego jednoznacznych i precyzyjnych wyjaśnień pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej
oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśnienia tzw. rażąco niskiej ceny.
Odpowiedź Zamawiającego:
Gr. 18 – Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat ilości przepracowanych godzin po których wymieniony
był ostatni zestaw serwisowy oraz jaki był rodzaj zestawu serwisowego.
Gr. 19 – Ilość przepracowanych godzin – 9 735; zestaw serwisowy do 5000 h.
Gr. 20 – Ilość przepracowanych godzin – 32 332; Zamawiający nie posiada informacji na temat rodzaju zestawu
serwisowego.
Gr. 21 – Ilość przepracowanych godzin – 82 526; 78340 – Zamawiający nie posiada informacji na temat rodzaju
zestawu serwisowego.
Pytanie nr 2, dot. warunki udziału w postepowaniu, projekt umowy:
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PNEN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju
dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego
wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3, dot. warunki udziału w postepowaniu, projekt umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymagał od wykonawców ubiegających się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami
legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces
należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającego gwarancję bezpiecznej realizacji
kontraktu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ

