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                                                                                            Sokółka dn. 20.05.2014r  
 

WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 207000 euro na dostawę 

aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV - 33112200-0 - Aparaty ultrasonograficzne; 33168000-5 - Przyrządy do 
endoskopii, endochirurgii; 33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii; 33190000-8 - Różne 
urządzenia i produkty medyczne 
 
 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2014   Nr ogłoszenia – 163814 - 2014: z dnia  15.05.2014r        
       
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Dotyczy grupa IV, Wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych. Czy zamawiający dopuści zamiast urządzenia wskazanego w 

grupie IV urządzenie o następujących parametrach: wanna do masażu wirowego kończyn górnych sterowana elektronicznie z 

systemem 44 dysz zabiegowych o 3 stopniach regulacji intensywności, niecka wanny wykonana z wysokiej klasy akrylu 

wzmacniana włóknem szklanym, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, wymiary wanny 90x95x92 cm, półautomatyczny 

system opróżniania wanny, krzesło obrotowe, pomiar temp. wody, czujnik poziomu wody, ekonomiczne zużycie wody na 

poziomie 43-48l, system odkamieniania sterowany elektronicznie, system napowietrzania strumienia wody. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
2. Paragraf 2 ust. 3 prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: W przypadku zwłoki z dostawą Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kary 

umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Paragraf 5 ust. 2  prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego 

urządzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny do siedziby Wykonawcy. 

Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu(podzespołu) na nowy w terminie 7 dni roboczych 

od rozpatrzenia reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Paragraf 5 ust. 4 prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Paragraf 7 ust. 9 prosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu kompaktowego, przenośnego z pomiarem           w strumieniu bocznym  

dla pacjentów zaintubowanych  jak  i  niezaintubowanych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu z czasem pracy min. 12 godzin 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
8. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu z możliwością podglądu i analizy trendów mierzonych parametrów  na 

kolorowym ekranie urządzenia bez potrzeby ich przesyłania do PC. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie urządzenia z trybem pomiaru ciągłego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
10. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pomiarem EtCO2 w zakresie 0-80mmHg              z dokładnością +/- 

2mmHg 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Dotyczy: Grupa III Prosimy o dopuszczenie kapnografu z pomiarem RR 30-250ud/min. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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