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Sejny, dnia 07.10.2016 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

Numer sprawy :  07/ZP/2016 

Dotyczy : „Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego 

 z podziałem na pięć zadań”. 

 

 

WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości 

 

Zadanie nr 1. Łóżko porodowe – używane 

1. Czy zamawiający dopuści okres gwarancji na oferowany sprzęt 12 miesięcy. 

Mając na uwadze ogłoszenie przetargu na zakup i dostawę sprzętu medycznego zarówno 

nowego jak i używanego, nie powinno się tak samo oceniać kryterium okresu gwarancji, 

ponieważ przy urządzeniach fabrycznie nowych, została by złożona całkowicie inna - wyższa 

oferta cenowa, uwzględniająca tak długi okres gwarancji. 

Odpowiedź. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie zadania nr 1. Łóżko 

porodowe używane – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest udzielić przynajmniej 12 

miesięcznej gwarancji na sprzęt oferowany w zadaniu nr 1. 

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ: 

„II. Opis przedmiotu zamówienia 

7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić przynajmniej 36– miesięcznej gwarancji na 

dostarczony sprzęt w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania nr 1 

przynajmniej 12 - miesięcznej na warunkach opisanych we wzorze umowy - załączniku nr 

9 do SIWZ oraz formularzu ofertowo - cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 

 

C.  OKRES OFEROWANEJ GWARANCJI – 20% 

    liczonym wg wzoru: 

                     Gof bad 
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   Gof =                           x  20 pkt 

                      G max 

 

gdzie: 

Gof bad   – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy 

w ofercie badanej (nie krótszy niż 36 miesięcy w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 

a w przypadku Zadania nr 1 przynajmniej 12 miesięcy),  

Gmax   –  długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy 

w ofercie, w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (nie krótszy niż 36 

miesięcy w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania nr 1 przynajmniej 

12 miesięcy). „ 

  

Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowo-cenowy: 

Punkt  3 modyfikuje się w następujący sposób: ,,oferujemy ……………. miesięczny terminem 

gwarancji (nie krótszy niż 36 miesięcy w zakresie Zadania nr 2, 3, 4, 5 a w przypadku Zadania 

nr 1 przynajmniej 12 miesięcy);” 

 

Modyfikacja załączniki nr 2. Formularz parametrów technicznych.  Zadanie nr 1. Łóżko 

porodowe – używane 1 szt. 

 

Punkt 41 w/w załącznika przyjmuje brzmienie ,,Gwarancja (wymagana min. 12 miesięcy).” 

 

2. Czy w przypadku dopuszczenia okresu gwarancji 12 miesięcy, na sprzęt używany, zamawiający 

zmieni kryterium maksymalnej oceny cząstkowej, dotyczącej udzielonego okresu gwarancji 

lub nie będzie brał pod uwagę tego parametru. 

Odpowiedź. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie zadania nr 1. Łóżko 

porodowe używane – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest udzielić przynajmniej 12 

miesięcznej gwarancji na sprzęt oferowany w zadaniu nr 1. 

 

3. Wzór umowy par.3, pkt1. Dotyczy zadania nr 1  

Mając na uwadze że zapytanie zamawiającego dotyczy urządzenia używanego, nie można 

wymagać roku produkcji 2016. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga aby urządzenia nowe były wyprodukowane w 2016 r.  

 

4. Wzór umowy par.4, pkt 2a 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na 5 dniowy maksymalny czas usunięcia awarii w okresie 

gwarancyjnym. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

5. Wzór umowy par.4, pkt 2e 

Czy zamawiający dopuści podanie w ofercie i umowie ceny brutto jednej roboczogodziny w 

stałej kwocie w zł,  bez dojazdu serwisu pogwarancyjnego bez przeliczania  %  minimalnego 

wynagrodzenia brutto w danym roku. 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

6. Wzór umowy par.5, pkt 2a 

Proszę o sprecyzowanie czy podana kara pieniężna : ...”wykonawca zapłaci za każdą dobę 

opóźnienia karę równoważną 25 % wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku .” - 
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jest liczona od zaoferowanego kosztu serwisu rocznego po okresie gwarancji, czy od ceny 

oferty? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Zadania nr 5 – Ssak elektryczny 

1. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o max. wydajności 60l/min z możliwością 

ustawienia także mniejszych parametrów (50l/min; 40l/min) ? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z jedną szyną zamontowaną z trzech stron 

urządzenia o całkowitej długości 73cm, umożliwiającej zawieszenie nawet 4 zbiorników 

jednocześnie? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści wielostopniowe zabezpieczenie w postaci filtra antybakteryjnego 

oraz zaworów przeciwprzelewowych w zbiorniku zabezpieczającym i zbiorniku na wydzielinę? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak wyposażony butle sterylizowane w 120°C? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak wyposażony w uchwyty butli bezpośrednio 

na ssaku zamiast szyny Modura? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Zadanie nr 3. Stanowisko pielęgnacji noworodka - 1kpl.  

1. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisu: „Cena brutto jednej roboczogodziny bez 

dojazdu serwisu pogwarancyjnego wyniesie ..% minimalnego wynagrodzenia brutto w danym 

roku, tj. …zł. Koszt serwisowania urządzenia z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 

miesięcy wyniesie …zł. Brutto.” ,  jeśli produkt nie wymaga serwisu i wymiany podzespołów, 

zgodne z zaleceniem/ oświadczeniem producenta ? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

2.  Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania nr 3 do 4 tygodni ? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Zadanie 2, punkt 7 

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o natężeniu energii ultradźwiękowej na 

poziomie 2,38±0,59 mW/cm2? 

Odpowiedz. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

 

 

 


