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WYJAŚNIENIE NR 2
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający udziela wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji A- pompy jednostrzykawkowe pompy która posiada regulowane ciśnienie okluzji podczas infuzji w zakresie minimum 50-950 mbar
(mmHg) minimum 6 kroków lub płynnie. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji B- pompy jednostrzykawkowe PCA- do
osobnego pakietu umożliwi to naszej firmie złożenie Zamawiającemu oferty na wysokiej klasy pompy
jednostrzykawkowe wraz ze stacją dokującą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu punktu nr.2 w pozycji C- Czy
Zamawiający wymaga mocowania w stacji dokującej pomp strzykawkowych, czy pomp strzykawkowych i
pomp do PCA?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga mocowania w stacji dokującej pomp strzykawkowych i pomp do PCA.
Pytanie nr 4:
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego,
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
a. w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w
wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości niedostarczonego
sprzętu,
b. w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust.
1 lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od
wartości wadliwego sprzętu,
c. w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym
w § 6 ust. 1 lit g) niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia,
licząc od wartości niedostarczonego lub nieuruchomienia sprzętu,
z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający –
w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu
na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie przedłuża
termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
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