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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu
prowadzonym  w  trybie  przetarg  nieograniczony,  na " Sukcesywne  dostawy  sprzętu 
medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-
225/01/10. 

Pytanie 1 – pakiet nr I poz.13. 
Zwracamy  się  z  zapytaniem, czy  Zamawiający  dopuści  zamknięty system  do diurezy 
godzinowej  z  workiem  o  pojemności 2600ml  z  komorą  o  pojemności  400ml,  drenem  o 
długości 145 cm i igłowym portem do pobierania próbek lub workiem 2000ml komorą 400ml 
z  zaworem  spustowym  zamykanym  klamra  zaciskową  i  podwieszanym  spełniającym 
pozostałe parametry opisane W SIWZ? 
odpowiedź:
NIE,  Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Zamawiający  wymaga  worka  do  dobowej  a  nie 
godzinowej zbiórki moczu z możliwością pozostawienia systemu zamkniętego na minimum 7 
dni. Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania komory kroplowej.

Pytanie 2 – pakiet nr I poz.14. 
Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu. Informujemy, że umożliwi to startowanie W tym 

pakiecie większej ilości oferentom, co znacznie obniży koszt całego pakietu. 
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – pakiet nr II poz.10. 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści filtr o objętości SO-900m , objętości 
martwej 28 mg i masie 14g? 
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 – pakiet nr II poz.12.
Prosimy o doprecyzowanie z jakim kardiomonitorem ma współpracować linia kapno.
odpowiedź:
Kardiomonitor PM900 Shenzen Mindary Bio-Medical Electronics.

Pytanie 5 – pakiet nr IV poz.10.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków W rozmiarze 
1,2x40? 
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odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 – pakiet nr IV poz.17.
prosimy o dopuszczenie strzykawki do pomp infuzyjnych o pojemności 20 mI z jednostronną 
nieścieralną skalą. 
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7 – pakiet nr IV poz.42-44.
Zwracamy się  z zapytaniem,  czy Zamawiający dopuści  kraniki  z  optycznym indykatorem 
pozycji otwarty-zamknięty?
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 – pakiet nr IV poz.46.
Prosimy o podanie jakiej firmy jest kardiomonitor?
odpowiedź:
Kardiomonitor PM900 Shenzen Mindary Bio-Medical Electronics

Pytanie 9 – pakiet nr XII poz.9.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach 
po 80 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?
odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10 – pakiet nr XII poz.21.
Prosimy o doprecyzowanie do jakiego inhalatora mają pasować ustniki.
odpowiedź:
Ustnik do inhalatora Thomex MB. Średnica zewnętrzna 18mm

Pytanie 11 dotyczy: wzór umowy, par. 6, pkt 1b 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 0,5% wartości zamówienia nie 
dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 Pakiet nr XI, poz. 1 i 2 
Czy produkty z poz. nr 1 i 2 mają pasować do osprzętu (wsporniki i pojemniki wielorazowe) 

już będących na wyposażeniu szpitala?
odpowiedź:
TAK.

Pytanie 13 Pakiet nr XI, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający wymaga, aby wkłady do ssania z pozycji nr 1 i 2 posiadały w pokrywie 
tylko  jeden  króciec  obrotowy  typu  schodkowego  gwarantujący  szczelne  podłączenie  do 
wszystkich typów drenów oraz szeroki port do pobierania próbek wydzieliny?
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odpowiedź:
TAK.

Pytanie 14 Pakiet nr XII, poz. 2 i 3
Czy łącznik kątowy wymieniony w pozycji nr 3 i 4 ma służyć do podłączenia źródła próżni 
do pojemników wielorazowych?
odpowiedź:
TAK.

Pytanie 15
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
"Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
b) w wysokości 1 % wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 
c)  w  wysokości  1  %  wartości  reklamowanego  towaru  za  zwłokę  w  usunięciu  wad 
stwierdzonych  lub  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad." 
odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16 
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 
"W przypadku nie zrealizowania w terminie, o którym mowa w §2, pkt 2 trzech dostaw w 
czasie obowiązywania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w części niezrealizowanej lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym." 

odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

3


	ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
	Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu. Informujemy, że umożliwi to startowanie W tym pakiecie większej ilości oferentom, co znacznie obniży koszt całego pakietu. 
	Czy produkty z poz. nr 1 i 2 mają pasować do osprzętu (wsporniki i pojemniki wielorazowe) już będących na wyposażeniu szpitala?

