Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard
___________________________________
w oje w ód z tw o z ach od n io p om or sk ie

Stargard, dn. 02.12.2020 r.

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na usługę jednorazowego przeglądu i konserwacji 8 zasilaczy
UPS w obiektach użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie.

Pytanie 1:

Czy prace przeglądowe mają być przeprowadzone w godzinach 8:-16:00 w dniach pn-pt?
Podczas przeglądu ma być przeprowadzona procedura zatrzymania i startu UPSa, oraz
sprawdzenie wyłącznika EMS. Spowoduje to że UPS przełączy się na bypass zewnętrzny,
czyli urządzenia ,,za UPSem” będą podłączone bezpośrednio do sieci miejskiej. Jeśli będzie
zanik prądu urządzenia w tym momencie się wyłączą.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie prac przeglądowych w
godzinach od 8.00 do 16.00, po uprzednim ustaleniu daty realizacji.

Pytanie 2:
Razem z ofertą trzeba przesłać Państwu dokument potwierdzający posiadanie uprawnień dla
serwisanta autoryzowanego dla urządzeń będących przedmiotem postępowania. Autoryzację
uzyskuje się min sprzęgając bądź serwisując urządzenia danego producenta (po uprzednim
szkoleniu). Nasza firma posiada autoryzację na UPSy firmy APC (są dwie sztuki w Państwa
zapytaniu). Pytanie więc czy można składać oferty częściowe na przegląd, lub czy możecie
Państwo usunąć ten punkt z opisu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowy.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów zaproszenia do złożenia oferty:
Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania autoryzacji dla UPS-ów z poz.4 i 5 tabeli w
Załączniku nr 4 do zaproszenia. W przypadku poz. 1, 2, 3, 6, 7, 8 tabeli w Załączniku nr 4
do zaproszenia Wykonawca załączy stosowne uprawnienia pozwalające na wykonywanie
przeglądów wraz z oświadczeniem, że dokonywał przeglądów wskazanych UPS-ów. W
oświadczeniu Wykonawca wskaże również rodzaj/typ urządzeń. Na potwierdzenie
spełnienia warunku Wykonawca przedstawi 2 referencje od podmiotów, na rzecz których
Wykonawca wykonał daną usługę podpisane przez osoby upoważnione do występowania w
imieniu podmiotu, który będzie wystawiał referencje.
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