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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

                     wg rozdzielnika 

Nr sprawy: NOZ – 17/12

Dotyczy:  Zakup sprzętu medycznego. 
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 3 poz. 1 (ssaki elektryczne) i utworzy oddzielne zadanie?.
2. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie do 30 l i przy podciśnieniu do 73 kPa?.
3. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 1 butlę 1 l.  wielorazową i kompatybilne z nią wkłady
    jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed
    zalaniem?.
4. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr  hydrofobowo
    antybakteryjny,  dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i
    skuteczność owych filtrów na każdym wkładzie?.
5. Dot. Cz.. 7. pkt. 2. ppkt. 2.8. Czy Zamawiający dopuści reduktor butlowy z pokrętłem przepływomierza wykonanym z trwałego
    tworzywa sztucznego?.
6. Dot. Cz.. 7. pkt. 3. ppkt. 3.5. Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z pokrętłem przepływomierza wykonanym z trwałego
    tworzywa sztucznego?.
7. Dot. proj. umowy. Czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 1.1 umowy na : „w razie zwłoki terminu w realizacji całości
    przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
    wysokości 0,2 %  niedostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki.”
8. Dot. proj. umowy. Czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 7 ust. 6 umowy na : „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
    naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia.”
9.  Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, którego częstość oddechowa jest regulowana w
     zakresie 10-20 oddechów na minutę ?. 
10. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, którego objętość oddechowa jest regulowana w
      zakresie 200-1350 ml?.   
11. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który  nie jest przystosowany do pracy w polu
      magnetycznym MRI ?.
12. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o masie 1,5 kg ?.
13. Dot. Cz.. 2. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, który  nie jest przystosowany do pracy w polu
      magnetycznym MRI ?.
14. Dot. Cz.. 2. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie
      oddechowej w trybie IPPV/MCV 100 % i 60 % ?.
15. Dot. Cz.. 7. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor butlowy z przepływomierzem z pokrętłem
      przepływomierza wykonanym z trwałego tworzywa ?.
16. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor butlowy z przepływomierzem z pokrętłem
      przepływomierza wykonanym z trwałego tworzywa ?.
17. Dot. Cz.. 7. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści reduktor z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi ?. 
18. Dot. Cz.. 7. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści reduktor z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi ?. 
19. Dot. Cz.. 7. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści reduktor  z pokrętłem przepływomierza z tworzywa sztucznego ?.
20. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z przepływem 0 – 15 l/min ?.
21. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenu z pokrętłem przepływomierza z tworzywa sztucznego ?.
22. Dot. Cz.. 7. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści sekwencyjny dozownik tlenu bez nawilżacza ?.
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Odpowiedzi:
Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 3 poz. 1  (ssaki elektryczne) i utworzenie oddzielnego zadania.
Ad 2  Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o przepływie do 30 l i przy podciśnieniu do 73 kPa.
Ad 3  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka wyposażonyego w 1 butlę 1 l.  wielorazową i kompatybilne z nią
          wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 4  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka wyposażonyego w wkłady kompatybilne posiadające filtr
          hydrofobowo antybakteryjny,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 5 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętło przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
Ad 6 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętło przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 6 ust. 1.1 projektu umowy.
Ad 8 Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 7 ust. 6 projektu umowy.
Ad 9 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator  z regulacją częstości oddechów w zakresie 10-20 odd/min.
Ad 10 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator  z regulacją objętości oddechowej w zakresie 200-1350 ml.
Ad 11 Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI,zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 12 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o wadze 1,5 kg. 
Ad 13 Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI,zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 14 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator posiadający 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w
            trybie IPPV/MCV 100 % i 60 %.
Ad 15 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętło przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
Ad 16 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętło przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
Ad 17  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie reduktora z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi.
Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie reduktora z mocowaniem na butli przy użyciu narzędzi.
Ad 19 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętło przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
Ad 20  Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dozownika tlenu z przepływem 0 – 15 l/min.
Ad 21 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby pokrętło przepływomierza wykonane było z trwałego tworzywa sztucznego.
Ad 22 Tak, Zamawiający dopuści sekwencyjny dozownik tlenu bez nawilżacza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów
            SIWZ.
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