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ODPOWIEDZI
na zapytania

Szanowni Pohstwo,
W zwiqzku z przestanymipytaniamidotyczqcymizaproszenia do skladanie ofert na konserwacjq
serwis klimatyzator6w zainstalowanych w obiektach SPZOZw Siedlcach, Zamawiajqcy udziela
nastqpujqcych wyjaSnieri i odpowiedzi:

i

1-. Jeste6my zainteresowani udziafem w ww, Postqpowaniu i zlo2eniem naszej oferty na
przedmiotowq ustugq. Mamy jednak pytanie dotyczqce punkt6w ,,i" i,,j" w przedstawionym opisie
przedmiotu zam6wienia: kto ponosikoszt czynnika w przypadku ujawnienia nieszczelnoiciw uktadzie
kl i matyzatora oraz wyelim inowa nia nieszcze noSci?
I

Aktualne przepisy zabraniajq prostego uzupetniania czynnika w przypadku stwierdzenia jego
niewystarczajqcej ilo(ci w ukladzie. W takiej sytuacji procedura wymaga wytqczenia ukladu,
spuszczenia iutylizacji(lub regeneracji) pozostalego czynnika, znalezienia miejsca nieszczelno6ciijej
wyeliminowania,24h azotowej pr6by szczelno6ci i - w przypadl<u szczelnego ukladu - spuszczenie
azotu i napelnienie uktadu nominalnq ilo5ciq czynnika. To nie jest ju2 drobna naprawa (pkt,,j"). Cata
procedura trwa, wymaga dwukrotnego przyjazdu ekipy i- silq rzeczy jest kosztowna. Trudno jest
przewidziei ile takich przypadk6w mo2e siq przytrafii w okresie obowiqzywania Umowy. lstnieje
bardzo du2e ryzyko blqdnej wyceny oferty w przypadku przyjqcia niewta6ciwych zalo2eri.
NajczqSciej, w dotychczasowych postqpowaniach, w kt6rych braliSmy udzial, eliminacja

nieszczelno6ci uklad6w klimatyzator6w podlega odrqbnej wycenie jako naprawa iwymaga
niezale2nej akceptacji Zamawiajqcego. Tak jak inne naprawy serwisowanych urzqdzeri.
Czy ten spos6b naszego podej6cia do zagadnienia jest zgodny z Paf stwa intencjq zawartq

w 52, pkt.

2

proponowanej Umowy?

Odpowied2-tak, po wcze5niejszej wycenie kosztdw naprawy podjqta bqdzie decyzja, co do oplacalno6ci
naprawy urzqdzenia i ewentualna decyzja o wykonaniu serwisu.
2. Czy Zamawiajqcy wymaga od Wykonawcy autoryzacji klimatyzator6w, kt6re sq na gwarancji?
Odpowied2 - tak
3. Czy Wykonawca w wycenie ma uwzglqdnii gotowo6i awaryjnq czy awarie poza przeglqdami nie sq w
zakresie postqpowania? JeSlitak, proszq o wskazanie jakijest czas reakcji na zgloszonq awariq.

Odpowied2 - drobne naprawy w zakresie postqpowania, naprawy dro2sze po wcze6niejszej wycenie, na
odrqbne zlecenie, czas reakcji do 12 godzin.
4. W formularzu aenowym zama|ylismy ponilsze dookreSlenie:

LlStrona

SPZOZ Siedlce,

sporz.

Anna Jastrzebsra

.l*'ilde,s 1,5
Jak mamy je rozumiei? Czy na budynku znajdu.je sig system VRF, kt6ry nie zostal objgty formularzem ofertowym?
Czy powy2szy system klimatyzacji jest pod konserwacj4 innej firmy ?

OdpowiedZ -Klimatyzatory zainstalowane na Przychodni pr'zy ul. Mazurskiej, kt6re s4 w systemie VRF nie s4 objgte

Zamawiajqcy

Y

tti

2lStrona SPZOZ Siedlce, sporz.

An

