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Kamienna Góra, dnia 02 02 2015

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania nr 1/2015 na dostawę respiratora stacjonarnego na AOiT na potrzeby
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 ze zmn.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje SIWZ w zakresie pytań i
z dnia 30.01.2015r.:
Paragraf 7 ust. 6
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:
„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w ciągu max 10 dni od momentu zawiadomienia przez
Zamawiającego.”
Odp: Zamawiający zmienia zapis umowy na: ”Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, usterek w
ciągu 10 dni od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego.”
Paragraf 9 ust. 2
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:
„Za opóźnienia w terminie płatności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.”
Odp: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.
Pytanie dot. p.14
Czy Zamawiający zaakceptuje zamiast VS, najbezpieczniejszy na rynku unikalny tryb wentylacji BiLevel- VG czyli
tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnień z gwarancją objętości? System gwarancji objętości automatycznie
dobiera najniższy możliwy poziom ciśnienia zapewniający podanie zadanej objętości oddechowej w systemie
BiLevel. Zamawiający wprowadzając wymóg ograniczył liczbę uczestników postępowania.
Odpowiedź: W/g wiedzy zamawiającego kilka firm oferuje na rynku respiratory z trybem wentylacji
objętościowego wspomagania oddechu spontanicznego VS. Wymóg w tym punkcie pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. p. 17
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator nie posiadający funkcji westchnień ale posiadający możliwość podania
dodatkowego oddechu z możliwością nastawienia stężenia tlenu?
Odpowiedź: Zgodnie z wiedzą zamawiającego co najmniej trzy firmy mają w swojej ofercie respiratory z
funkcją westchnień automatycznych z regulacją parametrów. Zapis w tym punkcie pozostaje bez zmian.
Pytanie dot. p.36
Czy Zamawiający dopuści wyzwalanie ciśnieniem na poziomie -0,25 do – 10 cmH2O? Zamawiający
wprowadzając zmianę wartości progu rozpoznawania oddechu pacjenta ograniczył liczbę uczestników
postępowania. Zmiana na wyższą wartość nie ma zastosowania klinicznego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres ciśnienia.
Pytanie dot. p. 38
Czy Zamawiający zechce zrezygnować z wprowadzonego wymogu dopuszczającego zużywalne, kosztowe
czujniki galwaniczne, które generują koszty związane z koniecznością wymiany raz na kwartał tego elementu
pomiarowego? Czujnik elektroniczny jest czujnikiem niezużywalnym a więc nie trzeba go wymieniać co
przedkłada się na realne oszczędności dla Użytkownika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.
Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod hasłem „ważna charakterystyka” w
oświadczeniu wykonawcy (dokument 3).
Odp: Zamawiający skreśla powyższy zapis z dokumentu nr 3.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie
oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod
względem finansowym.
Odp: Zamawiający skreśla w/w zapis z umowy.
3. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków
naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i
materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku
wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania
zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Odp: Tak, potwierdza.
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na
poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy
materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych 075/74490-33.
Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.
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