
   

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                 Data:  18.09.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatu do znieczulenia z monitorem”
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.  (Znak postępowania: 4400/2017).

Na  podstawie  art.  38  ust.  1-2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 ze zm.,)  Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące
pytania:

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Pytanie 1
Dotyczy pkt. 12 i 13
Ze  względu  na  możliwość  montażu  aparatu  do  znieczulania  na  kolumnie  anestezjologicznej
i konieczność  zamontowania  adaptera  do  kolumny na  tylnej  ścianie  aparatu  do  znieczulania,
co uniemożliwia  montaż  butli  zasilania  awaryjnego  w  gazy,  zwracamy  się  z  pytaniem  czy
Zamawiający  dopuści  aparat  do  znieczulania  z  możliwością  montażu  na
kolumnie anestezjologicznej wyposażony we wbudowany reduktor do tlenu, bez uchwytu na butlę
O2 i N2O?

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 2
Dotyczy pkt. 116
W związku z opisem przedmiotu zamówienia jako „Dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego
sprzętu  bądź  po  demonstracyjnego  bez  wad”  zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający
dopuści aparat wyprodukowany przed 2017r. ?

Odpowiedź: Dopuszcza. 



2. Dotyczy projektu umowy:

Par. 5 ust. 2       -     Par. 5 ust. 2 pkt. 2
Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia awarii, usterki do 5 dni roboczych. 

Odpowiedź: Nie.

Par. 5 ust. 3     -     Par. 5 ust. 2 pkt. 3
Prosimy o modyfikację „Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego
w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, nie może
przekroczyć 14 dni…”

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił powyższe. Projekt umowy § 5 ust. 2 pkt. 6).

Par. 5 ust. 6 
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego.

Odpowiedź: Nie.

Par. 6 ust. 1 
Prosimy o obniżenie kar umownych do 0,1% wartości brutto urządzenia, którego dotyczy zwłoka.

Odpowiedź: Nie.

Par. 6 ust. 2 i 5 
Prosimy o obniżenie kary umownej do 10%.

Odpowiedź: Nie.

3. Dotyczy załącznika nr 8 – formularza asortymentowo-cenowego:

Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  w  rubryce  nr  2  Wykonawca  ma  wpisać  wartość  rocznego
przeglądu  czy  wartość  rocznego  przeglądu  przemnożoną  przez  czas  trwania  serwisu
pogwarancyjnego. 

Odpowiedź: Wykonawca ma wpisać wartość rocznego przeglądu.

Z  poważaniem 


