
Odpowiedzi na zapytanie 8

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 04.11.2020 r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  „Dostawę sprzętu  medycznego  jednorazowego
użytku na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Znak postępowania 3551/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  następujące
pytania:

Pytanie Nr 1 dot. Pakietu Nr 33 
Prosimy  zamawiającego  o  dopuszczenie  mankietów  renomowanego  amerykańskiego  producenta
o rozmiarach:
1 Rozmiar 12 cm x 19 cm lub 17 cm x 25 cm
2 Rozmiar 8 cm x 15 cm 
3 Rozmiar 7 cm x 13 cm
4 Dla osob dorosłych rozmiar 23 cm do 33 cm 
5 Dla osob dorosłych dorosłych rozmiar od 31 cm x 40 cm
6 Dla osob dorosłych dorosłych rozmiar  do 38 cm x 50 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dot. Pakietu Nr 33
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie mankiety maja mieć połączenie 
Typu Bayonet od pozycji 1 do 6 ?

Odpowiedź: Tak, wszystkie mankiety mają mieć połączenie Typu Bayonet od pozycji 1 do 6.

Pytanie Nr 3 dot. Pakietu Nr 33
Czy pozycja 1 do 3 powinna mieć połączenie Male Slip

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie Nr 4 dot. Pakietu Nr 51 poz. 1
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  układ  resuscytacyjnego  (worek-zastawka-maska)
jednorazowego  użytku,  składającego  się  z  worka  oddechowego  o  teksturowanej  powierzchni
zapewniającej  pewny  chwyt  oraz  uchwytem  umożliwiającym  chwyt  worka  jedną  ręką.  Połączony
(przyklejony) z workiem rezerwuar tlenowy oraz dren tlenowy o długości 3m. W zestawie maska twarzowa
z  mankietem  z  regulacją  ciśnienia.  Mikrobiologicznie  czysty.  Wszystkie  elementy  zestawu  pakowane
w jedną, szczelnie zamkniętą torbę umożliwiającą, np. powieszenie zestawu w dostępny miejscu. 

Zestaw dostępny, w rozmiarach:
* dla dorosłych: worek 1,5l, maska w rozm. 5
* dla dorosłych: worek 1l z zaworem nadciśnieniowym (40cm H2O), maska w rozm. 4 
* pediatryczny: worek 550ml z zaworem nadciśnieniowym (40cm H2O), maska w rozm. 3
* pediatryczny: worek 500ml z zaworem nadciśnieniowym (40cm H2O), maska w rozm. 1
* niemowlęcy: worek 280ml z zaworem nadciśnieniowym (40cm H2O), maska w rozm. 1
Termin przydatności: 60 miesięcy od daty produkcji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 5 dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – projekt umowy, § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w następujący sposób:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie, w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej
części zamówienia cząstkowego, z naruszeniem terminów wskazanych w § 3
ust. 4 i 5.
b)  w  wysokości  10% wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy  w  przypadku  gdy  Zamawiający
rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


