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Nasz znak : DOP – ZP 31 / 294/12                                               Kraków, dnia 27 września 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę wraz z usługą wymiany podzespołów w zasilaczach UPS 

typu SENTRY" (ZP 31/12)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania i modyfikuje treść SIWZ .

Pytanie 1.  w paragrafie III. Opis przedmiotu zamówienia - Zamawiający wymaga: baterie akumulatorów żelowe 
EPS 65 Ah 12 V i EPL 28 Ah 12 V o projektowanej żywotności min. 10 lat. Z informacji od dystrybutora ww. 
baterii  wynika,  że  podane  modele  są  bateriami  bezobsługowymi  wykonanymi  w  technologii  AGM  (elektrolit 
uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego) a nie żelowej.
Odpowiedź:    Zamawiający  potwierdza,  że  baterie  typu  EPS  65Ah  12V  oraz  EPL  28Ah  12V  są   

bateriami bezobsługowymi.

Pytanie 2. We wzorze umowy Zamawiający napisał:
"wykonawca udziela ........  (min. 10 - cio letniej ) gwarancji  na żywotność akumulatorów objętych niniejszym 
postępowaniem".  Producenci  i  dystrybutorzy  baterii  rozgraniczają  pojęcie  żywotności  baterii,  która  w  tym 
przypadku jest projektowaną żywotnością 10 - 12 lat wg Eurobat. Natomiast gwarancja udzielana na baterie tego 
rodzaju wynosi 24 miesiące, przy czym warunkiem utrzymania gwarancji są pomiary parametrów baterii raz na 
rok.
Odpowiedź:    Zamawiający  potwierdza,  że  chodzi  o  projektowaną  żywotność  akumulatorów   

minimum  10  lat,  przy  udzielonej  przez  Wykonawcę  36  miesięcznej  gwarancji  udzielanej  na 

dostarczane akumulatory.

Pytanie 3.  We wzorze oferty w punkcie nr 6 jest napisane, że należy udzielić minimum 10 letnie gwarancji na 
żywotność akumulatorów.
Prawdopodobnie Zamawiający myślał o projektowanej żywotności akumulatorów na 10 lat. Na takie akumulatory  
dostawcy udzielają max 3 - letnie gwarancji. Proszę zatem o zmianę tego zapisu na: Wykonawca udziela min. 36  
miesięcznej gwarancji na dostarczone akumulatory.

Odpowiedź:    Zamawiający  potwierdza,  że  chodzi  o  projektowaną  żywotność  akumulatorów   

minimum  10  lat,  przy  udzielonej  przez  Wykonawcę  36  miesięcznej  gwarancji  udzielanej  na 

dostarczane akumulatory.

Pytanie 4.   W pkt. VI SIWZ, punkt 1 i 2 Zamawiający żąda oświadczeń Wykonawcy. Czy dla potwierdzenia i  

uwiarygodnienie powyższych oświadczeń należałoby dołączyć do oferty certyfikaty podpisane przez producenta, 

tj. firmę AROS poświadczające, że   Wykonawca został przeszkolony i posiada autoryzowany serwis producenta ,  

tj. AROS. Dla akumulatorów, zgodnie z polskim prawem nie jest wymagany certyfikat CE, a deklaracja zgodności.  

Czy zatem zamiast certyfikatu CE można załączyć deklarację zgodności?
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Odpowiedź:   Zamawiający potwierdza, że do oświadczeń należy dołączyć certyfikaty potwierdzające   

przeszkolenie Wykonawcy w zakresie serwisowania urządzeń UPS typu Sentry wystawione przez 

producenta.  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji  zgodności  zamiast certyfikatu 

CE.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ z dnia 7.09.2012 r. w zakresie:

pkt III. 6 SIWZ  w następujący sposób:

Wykonawca udzieli min. 10 -cio letniej gwarancji na projektowaną żywotność akumulatorów objętych niniejszym 

postępowaniem przy udzielonej przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na dostarczane akumulatory. 

pkt VI. 3  SIWZ w następujący sposób:

"(...) 3. Deklarację zgodności oraz kartę katalogową akumulatorów potwierdzającą dane techniczne dla każdej 

pozycji oferowanego typu akumulatora". 

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert:  2 października 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 2 października 2012 r. 
godz. 10:30.

Załączniki do niniejszego pisma:
1x wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ
1x projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ
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