
Sejny, dnia 18.10.2012 r. 

 

W postępowaniu  13/ZP/2012 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzeń medycznych z podziałem na 

dwa zadania o wartości poniżej 200 tys. euro dla SP ZOZ w Sejnach wpłynęły zapytania, na 

które Zamawiający udziela poniżej następujących odpowiedzi. 

 

Dotyczy zadania nr 1 

1. Paragraf 4 ust. 1. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie 

maksimum 24-miesięcznej gwarancji”. 

     Odp. Zamawiający modyfikuje zapis zgodnie z prośbą. 

 

2. Paragraf 4 ust. 2a. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Szczegółowe warunki gwarancji: maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu 

telefonicznie bądź faksem – do 5 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części z 

poza granic Polski: do 10 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 10 dni wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć urządzenia zastępcze na okres naprawy o zbliżonych 

parametrach.” 

    Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

3. Paragraf 5 ust. 2a. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego: maksymalny czas usunięcia awarii po 

jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni.” 

    Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

4. Paragraf 8 ust. b. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: w przypadku odstąpienia Wykonawcy, od wykonania postanowień umowy z 

winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy.” 

    Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Dotyczy zadania nr 2 

5. Paragraf 4 ust.4e. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Szczegółowe warunki gwarancji: maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu 

telefonicznie bądź faksem – do 5 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części z 

poza granic Polski: do 10 dni, jeżeli termin naprawy przekracza 10 dni wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych 

parametrach.” 

    Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

6. Paragraf 5 ust. 3f. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego: maksymalny czas usunięcia awarii po 

jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej niż 7 dni.” 

    Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

7. Paragraf 8 ust. b. Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na 

„Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: w przypadku odstąpienia Wykonawcy, od wykonania postanowień umowy z 



winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości przedmiotu umowy.” 

    Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

 Dotyczy zadania nr 1 i 2 

8. Lp.8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z awaryjnym zasilaniem 

akumulatorowym do podtrzymania pracy aparatu wraz z turbiną lub kompresorem na 

minimum 120 minut.? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

9. Lp. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją objętościową 

wymuszoną i asystującą z pośrednim ustawieniem stosunku I:E? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Lp. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją ciśnieniową 

wymuszoną i asystującą z pośrednim ustawieniem stosunku I:E? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

11. Lp. 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator gdzie objętość 

pojedynczego oddechu jest w zakresie 50-2000 ml? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Lp. 32. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości wyboru 

sposobu nastawiania parametrów wdechu i wydechu min. z: I:E, Ti:Ttot, czas wdechu 

i szczytowy przepływ wdechowy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Lp. 36. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym kryterium 

zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych m 10-80%? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

14. Lp. 39. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator ze skokową regulacją czasu 

narastania przepływu w postaci: wolny, średni, szybki? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

15. Lp. 40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym w 

zakresie 2-80 cm H2O? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

16. Lp. 57. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyświetlaniem pętli: 

P/V,V/F? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 


