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Slupsk, dnia 26.01 .2017 r.

Dotyczy? pmetargu nieograniczonego pn.: ,rserwis i wsparcie techniczne vmqdzef firmy
Medtronic" - nr sprawy 07tPNl20ll

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wieri publicnrych ZamawiEqcy przekan$e
treSd zapytafi dotyczqcych zapis6w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wraz
z wyja{nieniami. W przedmiotowym postgpowaniu urplyngly nastgpuj 4ce zapytania:

Pvtanie nr 1:

,,Dotycz! Czgfli III pkt 3
- Wsparcia podczos wykonywania zubiegu;
Czy Zarrrawiajqcy vtyrazi zgodg na doprecyzowanie zapisu na: ,,Wsparcie dw6ch zabiegow z
minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem ustalenia terminu"."
O dp. Z amawiaj qc eg o : Z amawiaj qcy wyr aia zgo dg.

Pvtanie nr 2:

,,Dotycz! Czgfli III pkt 4
- Maksymalny czas wykonywania naprawy 5 dni;
Czy Zarnawiaj4cy wyrazi zgodg na doprecyzowanie zapisu: ,,Maksymalny czas wykonywania
naprawy 7 dni robo czych. W przypadku naprawy dtuhszej ni? 7 dni sprzgt zastgpczy z
wyl4czeniem systemu O-arm."tt
O dp. Z amawiaj qce g o : Z amawiaj qcy p o dtr4y muj e zapisy S IWZ.
Zamawiajgcy dopuszcza maksymalny cz6 wykonania naprawy do 5 dni roboczych.

Pvtanie nr 3:

,rDotycz,y Czgii III pkt 4
- Lista czgSci zamiennych do obowigzkowej wymiany w okresie obowiq4ywania umowy-
przedstawii;
- Lista czgfici zamiennych do obowiqzkowej wymiany podczas wykonywania przeglgddw i
k o n s e rw acj i p rze ds t aw ii dl a p o s zc ze g d lny c h urzqdze fi
Czy Zanawiajqcy oczekuje przedstawienia povtyZszych list element6w wymienionych po

naprawie max.2 tygodnie?"
Odp. Zamawiaj qcego : TAK

Pytanie nr 4:

,,Dotyczy Czgfli III pkt 4
Realizacja wylqcznie w obecnofici upowainionego przedstawiciela zamawiajqcego po
w czeSniej s 4tm ustaleniu termin u
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Czy Zattawiaj4cy vryrazi zgodg na wyl4czenie z zapisu wiertarki neurochirurgicznej EHS.
Sprzgt tego typu wysylany jest do siedziby fi*y, gdzie znajduje sig serwis wiertarek
neurochirurgicznych. Podczas naprawy nie jest mozliwa obecnoSd osoby ze strony szpitala."
O dp. Z amawiaj qc e g o : Z amawiaj gcy wyraia zgo dg.

Pvtanie nr 5:

,rDotycry Cz9S(,III pkt 4
czy zamawiaj4cy wyrazi zgodg na dopisanie do umowy punktu:
- W przypadku braku mozliwoSci naprawy elementu, Wykonawca wymieni element na nowy
posiadaj4cy inny numer seryjny.
- Wykonawca w ramach kontraktu naprawi/wymieni monitor, kt6rego uszkodzenie
stwierdzono na ostatnim przegl4dzie. Cenakontakfu bgdzie pokrywala koszt naprawy.
- Sprzgt, kt6ry posiada wuiny przeglqd okresowy (w ostatnich 45 dniach) nie bgdzie
ponownie poddany usludze do czasu wyst4pienia kolejnego terminu rekomendowaneg o przez
producenta (bazhok). W tych aparatach, w ceng kontakfu nie zostanie wliczony pierwszy
okresowy przeglEd."
Odp. Zomawiaj qcego : Zamawiaj qcy wyraia zgodg.

Pvtanie nr 6:

,,Dotycry Czg5d III pkt 4
Czas reakcji na zgloszenie /obecno56 serwisanta w lokatizacji/ max.48 godz.
Ze wzglgdu na polozenie lokalizacyjne szpitala w Slupsku od siedziby Wykonawcy prosimy
o wydluzenie czasu reakcji do 72 godz.,,
O dp. Z amawiaj qce go : Z amawiaj qcy p o dtr4ymaj e zapisy S IWZ.

Pvtanie nr 7:

,rDotycry CzgS(,III pkt 6
Napgd neurochirurgiczny Legend EHS
Przegl4d napgdu odbywa sig w siedzibie Wykonawcy. Sprzgt na czas przegl4du bgdzie
odsylany do magazynu i na koszt Wykonawcy. Czas trwania przegl4du 4 dni robocze licz1c z
czasem wysylki. Na czas przegl4du nie jest przewidziany sprzgt zaste,pcry.
Ze wzglgdu na uktady scalone podczas przegl4du nie s4 weryfikowane :

- Kontrola polqczeh eleklrycznych i sygnalowych wewn4trz systemu oraz gnrmd
znajduj4cvch sig w obudowie.

Prosimy o vtylqczenie powyzszego punkfu."
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy oczekuje przeglgdu gniazd w obwodzie, Na cz$
przeglqd u n ale iy do s tarc4y i sprzgt zas tgp c4y.

Pvtanie nr 8:

,,Dotyczy Cz9S0,III pkt 7.

Czy Zamawiaj4cy vryrazi zgodE na dopisanie do wyl4czen zakresu kontraktu:
- Kontraktem serwisowym nie sQ objgte uszkodzenia mechaniczrrc system6w powstale

z winy uZytkownika bqd? w wyniku uZytkowania sprzgtu niezgodnie z zapisami
w instrukcjach."
O dp. Z amaw iaj qceg o : Z amawiaj qcy p o dtr4y muj e zap isy S IWZ.
Patrz $ 5. pkt 9 WZORU UMOWY - Czgi6 nr II IDW.



Pvtanie nr 9:

,,Dotyczy Czg56 III pkt 4 c
Czy Zamawiaiqsy wyrazi zgodg na dopuszczenie czg$ci zamiennych refabrykowanych
i starszych niz 2017 rok."
Odp. Zamawiajqcego: Zamawiajqcy dopuszcza czgsci zamienne refobrykowane i nie
stars4ych nii z 2016 roka

Pvtanie nr 10:

,rDotyczy CzqS(, III pkt.7
Czy Zanrawiaj4cy wyrazi zgodg na o zsriang zapisu pkt. 7 czgsci III ,,Opis przedmiotu
zam6wienia" z: ,,Produkty te zostan4 dostarczone, jeieli bgdzie to konie czne, po cenach
zbycia przez producenta. Cena zbycia powinna zostad potwierdzona przez producenta."
na zapis: "Produkty te zostanq dostarczonq jeheli bgdzie to konieczne, po cenach sprzedazy
przez Wykonawcg. Wykonawca udzieli rc% rabatu na czgfici.""
O dp. Z amawiaj qce go : Z amawiaj qcy p o dtr4ymuj e zapisy S IWZ.

Powyisza informacja zostala zamieszezona na stronie internetowej Zamawiajqcego
w dniu 26.01.2017 r.


