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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pod-

stawowym na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni 

Hemodynamiki Serca

Zamawiający  informuje,  iż  w  toku  prowadzonego  postępowania  wpłynęły  pytania

dotyczące  przedmiotowego  postępowania,  których  treść  wraz  z  odpowiedziami  udzielonymi

przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie nr 1 -  dot. projektowanych postanowień umownych

-  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dodanie  załącznika  do  umowy  w  postaci  umowy

przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu (dot. §3 ust. 16,17)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - dot. projektowanych postanowień umownych

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  zapisu  o  wykorzystaniu  w  pierwszej

kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności (dot. §3 ust. 17)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - dot. projektowanych postanowień umownych

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i

przesyłanie  faktur,  duplikatów  faktur  oraz  ich  korekt,  a  także  not  obciążeniowych  i  not

korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-

mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z §6 ust 1  projektowanych postanowień umowy.



Pytanie nr 4 - dot. projektowanych postanowień umownych

Czy  w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, 1.3:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną

w wysokości  0,5% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki

do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie §

10 ust. 3 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii do-

stawy.

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości

brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dosta-

wy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie partii dostawy.

1.3. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 karę umowną w wysokości 0,5

% wartości netto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, licząc za każ-

dy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18, jednak nie wię-

cej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty.

1.4. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wy-

sokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż § 8 ust. 1 pkt 1.4 projektowanych postanowień umownych

otrzymuje brzmienie:

„1.4. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy, karę umowną w wy-

sokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy”.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający oczekuje: przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawiera-

jący podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany

przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką

częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na

zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibro-

wana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do

kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami

kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu



uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie przetwornika z kablami

interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym koł-

nierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypeł-

nienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość

wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane śred-

nice –  co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzy-

ków powietrza. 

Produkt   jednorazowy,  sterylny,  pakowany  pojedynczo?  Prosimy  o  określenie  ilości

wymaganych kabli do posiadanego monitora Philips Xper Flex Cardio FC 2010.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Ilość zgodna z SWZ.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu Nr 17

Bardzo prosimy Zamawiającego o udostępnienie zdjęcia kabla, który wykonawca będzie musiał

dostarczyć kompatybilnych z urządzeniem (Philips Xper Flex Cardio FC 2010).

Odp.: Zamawiający udostępnia zdjęcia kabli.



Pytanie nr 7 – dot. Pakietu Nr 17

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Odp.:  Zamawiający wyjaśnia, iż przetwornik ma być kompatybilny z urządzeniem opisanym w

SWZ.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z jednorazowym przetworniki zgodnie z

poniższym schematem?:

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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