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NZ-610/12/10-KW/DJ-4 09.09.2010 r.

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 8-12 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 dniach
07-08.09.2010 r. wp yn y od Wykonawców zapytania dotycz ce zapisów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, którym nadano kolejne nr 8-12.
Zamawiaj cy poni ej przedstawia tre  zapyta  wraz udzielonymi wyja nieniami.

Pytanie nr 8
Dotyczy zadania nr 5, pozycja 1 – Nosze podbierakowe- kombi
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania nosze podbierakowe o wadze 8,1 kg spe niaj ce
pozosta e wymagania s.i.w.z.?

Odpowied  Zamawiaj cego:
Zamawiaj cy nie dopuszcza zaoferowania noszy podbierakowych o wadze 8,1 kg
spe niaj cych pozosta e wymagania SIWZ, poniewa  nie odpowiadaj  one tre ci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zaoferowane przez Wykonawców nosze podbierakowe musz  by  zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia tzn. spe nia  wymagania Zamawiaj cego opisane w za czniku nr 4
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w pozycjach 1-17 tabeli zamieszczonej na
str. 47-48 SIWZ.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  w pozycji 13 tabeli na str 48 SIWZ,
Zamawiaj cy wymaga dostarczenia noszy podbierakowych kombi o wadze nie
przekraczaj cej 7,5 kg , d ugo ci minimum 185 cm i szeroko ci maksymalnej 42 cm.

Pytanie nr 9
Dotyczy zadania nr 5, pozycja 2 – Deska ortopedyczna z kompletem pasów
i unieruchomieniem g owy
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania desk  ortopedyczn  o wadze 7,5 kg spe niaj
pozosta e wymagania s.i.w.z.?
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Odpowied  Zamawiaj cego:
Zamawiaj cy nie dopuszcza zaoferowania deski ortopedycznej o wadze 7,5 kg spe niaj cej
pozosta e wymagania SIWZ, poniewa  nie odpowiada ona wymaganiom Zamawiaj cego
okre lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zaoferowane przez wykonawców deski ortopedyczne musz  by  zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia tzn. spe nia  wymagania Zamawiaj cego opisane w za czniku nr 4 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  na str. 48-50 SIWZ.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  w pozycji 4 tabeli na str 48 SIWZ,
Zamawiaj cy wymaga dostarczenia deski ortopedycznej o wadze poni ej 6,5 kg.

Pytanie nr 10
Dotyczy zadania nr 2 – Ssak elektryczny
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania ssak elektryczny o p ynnej regulacji przy pomocy
pokr a w zakresie od – 0 do – 0,8 bar?
Odpowied  Zamawiaj cego:
Zamawiaj cy nie dopuszcza zaoferowania ssaka elektrycznego o p ynnej regulacji przy
pomocy pokr a w zakresie od – 0 do – 0,8 bar.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  w pozycji 9 tabeli na str 39 SIWZ,
Zamawiaj cy wymaga dostarczenia ssaka elektrycznego ze skokow  regulacj  podci nienia
od 0 – 500 mmHg (0 – 0,66 bar) z ograniczeniem podci nienia na ró nych poziomach.

Pytanie nr 11
Dotyczy zadania nr 2 – Ssak elektryczny
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania ssak elektryczny ze wska nikiem na adowania
akumulatora w jednej pozycji?
Odpowied  Zamawiaj cego:
Zamawiaj cy nie dopuszcza zaoferowania ssaka elektrycznego ze wska nikiem na adowania
akumulatora w jednej pozycji.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w poz.12 na str 39 SIWZ, Zamawiaj cy
wymaga dostarczenia ssaka elektrycznego ze wska nikiem na adowania akumulatora
minimum w trzech pozycjach.

Pytanie 12
Czy Zamawiaj cy dopu ci w ofercie w zadaniu I - pkt defibrylator szkoleniowy lp.3 - zamiast
20 kompletów elektrod szkoleniowych ofert  :
4 sztuki elektrod treningowych wielorazowych CPR-D do AED Plus treningowego - jedna
elektroda wystarcza na 50 -krotne u ycie
 +4 komplety po 5 par nak adek elowych na elektrod  treningow  do AED Plus
(1 para wystarcza na ok 10 -krotne u ycie) Co umo liwi przeszkolenie 200 osób, a cenowo
jest korzystniejszym rozwi zaniem?

Odpowied  Zamawiaj cego:
Zamawiaj cy wyra a zgod  na zaoferowanie przez Wykonawców rozwi zania wskazanego
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w pytaniu. Zamiarem Zamawiaj cego, wskazuj cego parametry defibrylatora szkoleniowego
w postaci 20 elektrod, by  zakup sprz tu posiadaj cego cechy funkcjonalne w ciwe
dla potrzeb Zamawiaj cego, tj. umo liwiaj cego przeszkolenie du ej ilo ci osób.
Zaproponowane przez Wykonawc  rozwi zanie spe nia oczekiwania Zamawiaj cego nawet w
wi kszym stopniu ni  sprz t okre lony przez Zamawiaj cego i dlatego te  Zamawiaj cy
wyra a zgod  na zaoferowanie sprz tu- defibrylator szkoleniowy - o cechach wskazanych w
pytaniu.

W zwi zku z powy szym Zamawiaj cy dokonuje modyfikacji tre ci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia poprzez:
Za . Nr 4 do SIWZ – Parametry sprz tu medycznego – zadanie 1, defibrylator szkoleniowy,
poz. 3, po tre ci: W zestawie komplet odpowiednich baterii oraz 20 kompletów elektrod
szkoleniowych, dopisuje si   tre  „lub umo liwiaj cy przeszkolenie 200 osób”.

Powy sza zmiana nie powoduje konieczno ci wprowadzenia zmian w ofertach i zapewnienia
dodatkowego czasu na ich wprowadzenie. 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 modyfikacja oraz udzielone wyja nienia stanowi  integraln  cz ci  SIWZ i s
wi ca dla Wykonawców bior cych udzia  w niniejszym post powaniu.
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