
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 29.04.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę sprzętu  medycznego  dla  „Pro-Medica”   
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1794/2015)
 Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047
 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232). Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  wraz z wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
następujące pytania:

Załącznik nr 12 do SIWZ - Pakiet nr 7 – Respirator dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:
1. Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator o wadze z wewnętrznym akumulatorem 6,3 kg?

Odpowiedź: Tak
2. Lp.27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z objętością pojedynczego oddechu w zakresie od 30 do

2200 ml? Odpowiedź: Nie.
3. Lp.28  Czy Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  z  wartością  I:E  w  zakresie  3:1  –  1:99  ustawiany

pośrednio?
Odpowiedź: Tak

4. Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator ze szczytowym ciśnieniem wdechowym w zakresie od 5
do 60 cmH2O?
Odpowiedź: Nie.

5. Lp.34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez regulacji spadku ciśnienia dla wydechu?
Odpowiedź: Nie.

6. Lp.35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją procentowego kryterium przełączania na fazę
wydechową w zakresie od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego?
Odpowiedź: Nie.

7. Lp.36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z westchnieniami automatycznymi ale bez możliwości
regulacji Tins, Texp oraz ustawienia zadanej  ilości cykli?
Odpowiedź: Nie.

8. Lp.41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem stosunku I:E?
Odpowiedź: Tak.

9. Lp.42, 43, 44 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez wyświetlanych parametrów: czas wdechu
(jest ustawiany), czas wydechu, nieszczelność (jest automatyczna kompensacja nieszczelności)?
Odpowiedź: Tak.

10. Lp.50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z alarmem wysokiej minutowej objętości oddechowej?
Odpowiedź: Tak.

11. Lp.60  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  bez  możliwości  pracy  z  układem  wdechowym
przeciekowym „Leakage valve”
Odpowiedź: Nie.
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Pakietu nr 1, Diatermia elektrochirurgiczna pkt. 17:

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu pkt. 17 na następujący:
„Możliwość:  aktualizacji  oprogramowania  w  urządzeniu,  ustawienia  parametrów  pracy  dla  min.  30
użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych,1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją
rozpoznawania narzędzia.”
Odpowiedź: Dopuszczamy

13. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Pakietu nr 1, Gwarancja i serwis, pkt. 11:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu pkt. na następujący:



„W razie stwierdzenia awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca usunie usterkę w ciągu 5
dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem) w przypadku drobnych awarii, które mogą
być usunięte w Polsce i w ciągu 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską.”
Odpowiedź: Dopuszczamy

14.  Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ - Pakietu nr 1, Gwarancja i serwis, pkt. 12:
Zwracamy się  z  prośbą  o  zmianę  okresu  zagwarantowania  dostępności  części  zamiennych  oraz  materiałów
zużywalnych na 8 lat od daty dostawy sprzętu.
Odpowiedź: Dopuszczamy

15. Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:
„W przypadku  konieczności  naprawy sprzętu  dłuższej  niż  5  dni  roboczych  –  wykonawca  zobowiązuje  się
udostępnić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych na czas naprawy na koszt własny - nie
dotyczy Pakietów 3, 4.”
Odpowiedź: Nie.

16. Dotyczy §6 ust. 9 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:
„Czas rozpoczęcia naprawy w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym do 72 godzin w dni robocze (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia awarii.”
Odpowiedź: Nie.
Dotyczy §4 ust. 2.1) wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ):

17. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości brutto zamówienia.
Odpowiedź: Nie.

18. Dotyczy Rozdziału III pkt. 3 SIWZ:
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących warunków płatności z zapisami określonymi w
Rozdziale II pkt. 1 SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy w SIWZ.

19. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie mailem lub faksem bilansu, rachunku zysków i strat oraz opinii biegłego
rewidenta Państwa spółki za ostatni rok obrachunkowy.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił a swojej stronie internetowej załączniki.

20. Dotyczy Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Czy w przypadku firm udostepniających zasoby Zamawiający wyrazi  zgodę na modyfikację  ww.  załącznika
poprzez złożenie przez te firmy oświadczenia jedynie w trybie art. 24 ust. 1 PZP?
Odpowiedź: Nie.
Pakiet nr 1 

21. Pytanie nr 1 dot. poz. Nr 3 histerokop śr. 5,5 mm z kanałem roboczym 5 Fr.
Uszczelka  z usztywnieniem otwór 0,4 mm, czarna, 6 sztuk; wielorazowa. 
Prosimy o dopuszczenie koloru białego kolor nie ma wpływu na jakość produktu. 
Odpowiedź: Dopuszczamy

22. Pytanie nr 2 dot. pozycji 6. histerokop śr. 5,5 mm z kanałem roboczym 5 Fr.
Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm z pokrywą i matą silikonową.
Czy Zamawiający dopuści  kontener  do  sterylizacji  o  wymiarach  550x350x150  reszta  parametrów zgodna  z
SIWZ. Odpowiedź: Nie.

                      Z poważaniem

AB


