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Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia

Dot. post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazw :
Dostawa sprz tu medycznego, znak post powania: NZ-RR/I/PN/13/10
TRE

ZAPYTA

nr 13-15 WRAZ Z WYJA NIENIAMI

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiaj cy informuje, e w dniu
09.09.2010 r. wp yn y od Wykonawców zapytania dotycz ce zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, którym nadano kolejne nr 13-15.
Zamawiaj cy poni ej przedstawia tre zapyta wraz udzielonymi wyja nieniami.
Pytanie nr 13
Dot. zadania 6 - zestaw rurek krtaniowych lub urz dzenia równowa nego. Czy zamawiaj cy
mo e przybli
zagadnienie, gdy dostawcy zajmuj cy si tym zagadnieniem nie potrafi
zweryfikowa przedmiotu zamówienia. Jedyne co pasuje do opisu przedmiotu jest to rurka z
mask tlenow , czy zamawiaj cy dopu ci taki przedmiot przy spe nieniu pozosta ych
parametrów ze specyfikacji?
Odpowied Zamawiaj cego:
Zamawiaj cy przez rurk krtaniow rozumie sprz t umo liwiaj cy udro nienie dróg
oddechowych bez u ycia instrumentów (laryngoskopu). Jest to zwyczajowe, powszechne
rozumienie tego poj cia przez s by ratownicze i inne podmioty zwi zane z wykonywaniem
czynno ci ratowania ycia. Taka te definicja wskazywana jest w ród ach internetowych.
Zaproponowana przez Pa stwa rurka z mask tlenow nie s y do podtrzymywania
dro no ci dróg oddechowych, nie stanowi rurki krtaniowej obj tej przedmiotem zamówienia
i nie spe nia warunków okre lonych w SIWZ.

Pytanie nr 14
Czy zamawiaj cy dopu ci rurki ustno - gard owe zgodne ze specyfikacj jednak nie
wielorazowego u ytku tylko jednokrotnego?? Nie istniej rurki Guedel'a wielokrotnego
ytku.
Odpowied Zamawiaj cego:
Zgodnie z posiadan przez Zamawiaj cego wiedz oraz informacjami zawartymi na stronach
internetowych producentów i dostawców sprz tu medycznego, istniej i s powszechnie
dost pne na rynku rurki ustno – gard owe typu Guedel'a, b ce rurkami wielokrotnego
ytku. Wobec tego Zamawiaj cy wymaga, by przedmiotowy asortyment zosta zaoferowany
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zgodnie z specyfikacj istotnych warunków zamówienia i posiada parametry wskazanych
zestawów rurek ustno – gard owych, okre lone w za . nr 4 do SIWZ – Parametry techniczne
sprz tu.
Pytanie 15:
Dotyczy zadania 3 Zestawu do dezynfekcji, pozycja 3. Wed ug wiedzy wykonawcy produkt
Skinmansoft lub równowa ny w opakowaniu min 500 ml nie posiada spryskiwacza. Czy
zamawiaj cy zgadza si na zaoferowanie produktu równowa nego z atomizerem (pompk )?
Odpowied Zamawiaj cego
Zamawiaj cy w zadaniu 3 – Zestaw do dezynfekcji, poz. 3 zawar wymaganie, by
przedmiotowy preparat posiada opakowanie min 500 ml ze spryskiwaczem. Wg S ownika
zyka Polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006) spryskiwacz jest to
„przyrz d montowany przy ró nych urz dzeniach, s
cy do spryskiwania”. Wskazany przez
Wykonawc w zapytaniu atomizer w sposób oczywisty jest urz dzeniem s
cym do
spryskiwania i tym samym spe nia warunki Zamawiaj cego stawiane opakowaniu
przedmiotowego asortymentu.

Udzielone wyja nienia nie stanowi modyfikacji tre ci SIWZ, nie powoduj konieczno ci
wprowadzenia zmian w ofertach. Termin sk adania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Tym
samym:
Termin sk adania ofert: 13.09.2010r, godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2010r, godz. 12.15.
Niniejsza wyja nienia stanowi integraln cz ci SIWZ i s wi
bior cych udzia w niniejszym post powaniu.

ca dla Wykonawców
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Odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie WWW.sar.gov.pl od dnia 10.09.2010r
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