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  Wykonawcy,                    
            którzy ubiegają się  o udzielenie

 zamówienia publicznego

Znak sprawy: DZPiZ/18/2022/KT 

Dotyczy:  Zaproszenia  do  złożenia  oferty  cenowej  na  „Dzierżawę  lampy  RTG  do  tomografu
komputerowego Toshiba Aquilion S16.”. 

Zamawiający –  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14,
21-100  Lubartów,   w  związku  z  zapytaniami  dotyczącymi  treści  Zaproszenia –  przekazuje  treść
zapytań nadesłanych do w/w postępowania  wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1
Dotyczy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ C 2-3

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości

usług  podczas  wykonywania  zamówienia  będzie  wymagał,  aby  zamówienie  było  realizowane  przez

autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające certyfikat ze szkolenia u

producenta do wykonywania napraw/ przeglądów technicznych ? 

Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług, dostęp do oryginalnych

części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę aparatu i jego przydatność diagnostyczną oraz jak

najdłuższą żywotność. Dlatego producent zaleca  wykonanie serwisu jedynie przez autoryzowany serwis

producenta.  Dysponuje  on  pracownikami,  którzy  odbyli  specjalistyczne/dedykowane  szkolenia  u

producenta,  więc  posiadają  specjalistyczną  wiedzę  na  temat  sprzętu,  który  serwisują.  Ponadto  wszelkie

zmiany aparatu,  modyfikacje przy użyciu nieoryginalnych części  i  nieautoryzowanego oprogramowania,

bądź niewłaściwie przeprowadzone naprawy mogą skutkować utratą wymaganych niezbędnych możliwości

diagnostycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania aparatu. 

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  aby  zamówienie  było  realizowane  przez  autoryzowanego
przedstawiciela producenta sprzętu i/lub przez osoby posiadające certyfikat ze szkolenia u producenta do
wykonywania napraw/ przeglądów technicznych.
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Pytanie nr 2
Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia UMOWA NAJMU § 3 ust. 1
„Najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją tomografu
komputerowego w którym zainstalowany zostanie przedmiot najmu (w tym kosztów przeglądów, napraw i
konserwacji  tomografu  komputerowego  w  okresie  obowiązywania  umowy).  W okresie  obowiązywania
umowy  Najemca  jest  zobowiązany  do  korzystania  w  tym  zakresie  wyłącznie  z  usług  serwisu
Wynajmującego.”
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie,  że w ramach w ramach usług serwisowych Zamawiający będzie
wymagał dostarczenie nowych, nieużywanych, niekondycjonowanych i  oryginalnych części zamiennych
oraz będą pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta tomografu komputerowego na rynek
Unii Europejskiej.

Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  w  ramach  w  ramach  usług  serwisowych  będzie  wymagał
dostarczenie nowych, nieużywanych, niekondycjonowanych i  oryginalnych części zamiennych oraz będą
pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta tomografu komputerowego na rynek Unii
Europejskiej.
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