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ptyngla profba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

licznych (tj.Dz.U. z 2078 r. poz. 1986) w trybie

serwacj e aparatury medycznej,

canry sig z ploi;b4 o wydzielenie z Zadania nr 4

ptyngla profba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

licznych (tj.Dz.U. z 2078 r. poz. 1986) w trybre

serwacj e aparatury medycznej,

zenie konkurencyjnej oferty. Czy zamawiaj4cy w

elerrie ww. lpozycji do zadanianr 9.

czy prz<tgl1d techniczny aparat6w do znieczularLia

p. kardiomonitor, analizator gaz6w, parownik?

az ewentualnych urzydzeri w tym rnodel i numer

zy 1lotow ani a praw idlou,ej oferfy,

zenie konkurencyjnej oferty. Czy zamawiaj4cy w

elerrie ww. lpozycji do zadanianr 9.

czy prz<tgl1d techniczny aparat6w do znieczularLia

Odpowirrd{ - 'llak, prz:egl4d ltechniczny apalat6w do znieczulania obejmuje elementy dodatkowego

wyposazen

[. Aparat dp znieczul,enia PF|JMUS nr AIiIfB-0008, rnonitor Vista l20C s/n: \/QSHH0009; parownil<

Vapor DWl20005 s/n: ASKI\-1210

2. AparaI dp znieczulenia PF|JMUS nr AIiJ[-0046, morLitor'y'ista 120C s/n: VQSHD0O16; parownik

Zprowotnej

,I

..:.]

0pieki

Vapor lWlzOooS s/n: ASJFI-1233

Analizator lgazlow stanowi iqtegraln4 czE!;c ap. do znieczulania.

Sprawg pr d:zi - Anna Jastnrebska



Pakiet 6- Sferyliza cju - Zwntcamy wyl4czenie do osobnego pakietu pozycjit-numer 
I

6. Myjnie dezynfektor G 7826 nr I rok prod. 2016
- ^)"t . L : r r-L- ^ -.t^. ---. Jl --^r- -.-^r -i1 a ^^,,*^:r:--.: -^^-^7. Myjnie pezynfekt,or G 7,1126 ny rlaloryc+ny Jr/u t+r>+r 19 rok prod 2016 co umozltwl nasze

elenie wv/. pozyoji do zadania nr 10

ie 3, poz,, 1)

o pakietu. Przegl4dy myjni powinien wykonywa6

zedmiotu zam6wienia (:restawienie myjni dw6ch

r62nychtr> jnej oferly.

OdpowiedZ Zamawiag4cy ww. pozycji do zaclania nr 11

(dotvczv zdd.anial i7\
ci wlzsyfftii sprzgtu firrn4 kuriersk4 na koszt i ryzyko
negcr bgd4cego przedmiotem zadahianr 1 i 7 ,

6 sprzgtu,, aznaozqco obri?y koszty przeglqdow,
6w dojazdu serwisanta do Szpitala.

em sprzrTt6w wymieniorrych w z4daniach I i l,
w tabelach cenowych dla tych zai$an.

ich DMS 3,{ i 4A jest firma DMS, natomiast
Medical.

edizintechnik.
ularzu cenov\ryrn, dolcument po zrnianach stanowi
WZ

w zadaniu 1 pkt 6 i 21 chodzi o rejestrator

ejak.i to rejestrator.

OdpowiedZ l'l.'AK, Oscar2

Pytanie .[, $otycry Ztdania 2, pozycja ll
Bgd4c autortyzr-rwanym przedLstawicielem prJoducenta USG Vivid 36 z pozycji 11 uprpejmie prosimy o

wyl4czenie ltych pozy'cji dq osobnego pa(ietu. Obecrry ksztdtt pakietu uniemo2liwia naszej firmrie
przyst4pien{e do przel.argu. J[]ior4c pod uwpgg rzetelne wykonanie uslugi prosimy lamawiaj4cego o

pozytywne lozpatrzenie nas4ej proSby i utrilorzenie nowego pakietu.
OclpowiedZ 

| - 2',amaw iaj4cy r.vykres la z: ia 2 pozycjg nr 1 1 , aparat zosta* omylkowo wpisany

Pytanie 2, ot:yczy zapis6w iSIWZ

Czry z zno6ci, \.1, celu zapewnlenla ieczefrstwa pacjenta oraz jako6ci uglug medycznych

r. o wyroliach medycznych

c,dpowiednich kwalifikacjiiaj1cy bEdzie wyrnagal

clostawcy serwisu w zakresie

zgodnie:2
(D2.U.201

wyrobaeh medyczny

z:, dnia 2017.02.03)

(ustawa z dnia'20 rnqa 2010

techniczrt

- Anner Jastzebska

p ar atury b g d4cej pze dm i otem pr zetar gu, p otwierdzonych



anycrh do realizacji zam6wienia istotnego z punktu

zam6wienia jest kwesti4 kluczolw4, dlatego te;Z

tdziaLu w postgpclwaniu w rozurnieniu art.22 ust.

bow i4zku porsiadzrnia cerf fikat6rry odbytych przez

Pytanie 3,

Czy Zama

lnzynler0\// 6 orp;anizolv any ch przez

Odpowieclz { zgodnie iz zaptslprni SMZ:

yczy zapis6w fiIWZ
j4cy dlaL zape,lvnienia maksj medycznego

wymagal od

oryginalnych
i pacjent oraz z:,godno5ci zapis6w instrukcji obslugi urT4dzenia bgdzie

wszystkfich nawc6w dlo przeprow zenia przegl4d6w ii napraw uiycia tylko
zamiennycll,?

ytanie rna na celu pr:zeci ialanie szkodliwl,m d\a Zarnawiaj4cpgo praktykom,

polegaj4cv na stosowaniu w rarnach pr

i nowych
Niniejsze

regenerov/a

skupowanLe

wykorzys
precyzja (n

mo2liwoSci

r. Na rynku urzqdz:,ert

rzez niekt6rych uczestnik6u'

a, Stosor,vanie takich rozwiq

. dawkovrania iirodk6v',) m<

iego nieprawidlowego dzial

g14d6w i napraw vz1dilen zamiennych uzywanych hrb

rcznych nie jest tajernnic4, 2e uirywantp urz4dzenia s'4

nku, a nastgpnie regenerowane celem ich powt6rneg<r

h w urz4dzeniach, rv lt6rych kwestifu kluczow4 jest

nie56 dla Zantawiaj1<:pgo islotne ryzyko w zakresie

ia ze szkod4 dlla pacjept6w, ale r6wnieZ z istotnym

1993 r. i wyrrob6w medyc:tnych iennik Ur:zgdowy L 169 , 1210111993 P. 0001 - 0043)

(,,Dyrek .MDD") wyptrsazenie, jako artykul, kt6ry o ilo nie jes! wyrobem, jest

strrsowania razem z wrrrobem. abv umoZliwii
wykorzys ie wyr,obu zgodnie z zanl przez ,wytw6rc:g uZyciem; jest traktowane jal<

wyroby
wyroby
stanowi

nosz4ce

wach. W rozumieniu lvigc tejZe dyrQktywy zar6wn<r

okreSlane jako wyrr:by" Dyrektywa MDD w aft. 7'2

em lub zeslaw narzEdzi medycznych zawiera wyroby nie

tane

dospecjalnie firzewidziany ptizez

:owania CE lub, gdy .'v5,bran

uZyciem, taki gystem lub zes

swoich ych prawach i jpko taki pod

PowyZsze, oznac'.2a6, zd wprowaclzen i

pol4czenie wyrob6w nie jest irgodne z ich pierwotnym

w narzEdzi rnerJycznyc[ jest traktowany jako wyr6b nra

odrgbnej procedurz:e ocdny zgodnoSci.

istotnyclr modyfikacji wyrobu rnedycznggo mole wi4zad

zenie w 1re6oi urtrlowy zapisu gwarantuj4cego

wcg nowychi c;zgSci zamiernnych \t nastgpuj4cynr

sig z dole;glij.Wrrni konsekwencjami dla Za

Z tego wiglqdu re,komendujemy wl

Zamawi

brzmieniu:

u dostarczenie przez wyk

Wszvstkie Lainstalovrane w trakcie ywania umowy elelnenty wyposaienia, czgSci i
podzespoty lmusz4 by6 czgSciami now'52 (tj. czg6r:i nie naprawiane lub nie regenerowane),

zan-riennikami, kt6re nie powoduj4 utraty statusu

i serwisowe byty wykoxywane zgodnie z aktualnymi
dostarczenia opcli i $erwisrxvych z4lecany ch przez
inny by6 w pelni zg;odne z aktualnymi listami fych

dzi - Anna JastzqbskaSprawq p



na urwadzp odpowiedzi nofi(. Ztmuwiaj 4cego nvi4zaqe moiliwgSci4 zaistnienia

incydentfiw Yczn)/ch' wYwollanYch n rawidlow;'m pnzeprowadzeniem uslugi serwisowej ?

90 ustawy zdniaZl maja 2010 o wyrobach medycznych

(D2.U.2017.

obowi4zany do przestrzegan

wiedzialno(6 za nieprawidlowe uzytkoqanie wyrobu, w

skutkiem kt6rego moze doj56 do zaistnienia incydent6w

czvnnosclr.

Pragniemy kaza6, zet zgodlrie z tre$ci4

medycznyc

Maj4c na

11 tj, z dnia 2017.02.03) b powinien byd wtaSciwie dostarczony, prawidtowo

zainstalolv I utrzymywany ortv uZyrvan zgodnie z przewidzianym zastosowaniepr, a uzytkownik

instrukcji :uzywania. Wskazqjemy, 2e na uzytkownikuwyrobu j
wyrobu m ycznego spoczywa pelna

rymw lnoSci niepraryidlowy serwis

ze po'vtyaszp khrczow4 i4 jest dol4czenie do opispr

SZCZE co najmniej jego wyci4gu.

OdpowiedZ

Pytanie 5, -__ _-,,a-!___ cnrTz

obowi4zk

do pelnej fabrycpnej dokutnentacji, w tym:
p cj onalnych ni eo[rowi4zkoivych aktualizacj i
orralno66 aparat$w jak r6lvnieZ dostgp do

zpieczefrstwa a trakhe wysokiego standardu
nie bgd4cych autoryzor,tanym serwisem

ia serwisowegq w zakresie

.jeZeli dotyczy fo danego lnodelu

dokumentacj 4 tephnicznq wytw6rcy
ci), w zakr esie p4zedmiotu zam6wien ia

ykonarnlcg do wykonania
ie na wEkazane ospby orazna
ow4?

Czy Zamaw

aktualnych

Odpowierl2

Pytanie 61,

Czy z celu
wykonanej
wytw6rcy n

.u
(ir

odo
rd

p

OdpowiedZ

instrukcj i obslqgi wz1dzenia I

zgodnie :z zapiiami SIWZ

przedmlotu zam6wienia

D

Informuj

Zamowiefr

rozeslane

iaj4cy

P
$amodzi^vt^a JZaklatl gch

;rqr w Lelbauk*

4aklad

- Annet Jastzebska STAitSprawg p


