
 

Sejny, dnia 26.07.2019 r. 

Nr postępowania: 06/ZP/2019  

Dotyczy: sukcesywny zakup materiałów do laparoskopii i urządzeń medycznych dla SP ZOZ 

w Sejnach  

 

WYJAŚNIENIA 

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. z 

2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych 

w postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Kapnograf z funkcją kapnometru . 

 

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści kapnograf 

renomowanego producenta firmy Masimo model Emma posiadający poniższe parametry: 

 Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym 

 Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu 

pacjenta 

 Waga ok. 60 g 

 Pomiar stężenia CO2 w mmHg 

 Zakres pomiaru CO2 : 0-99 mmHg  

 Dokładność pomiaru CO2: +/- 2mmHg 

 Krzywa kapnograficzna  wyświetlana na ekranie kapnografu o długości ok. 14 s. 

 Pomiar częstotliwości oddechu w zakresie 3-150 oddechów 

 Wizualne i akustyczne alarmy przekroczenia progów wysokiego i niskiego poziomu 

ETCO2 

 Przycisk włączający urządzenie i przycisk wyciszający alarm. 

 Wizualny i akustyczny alarm braku oddechu 

 Wskaźnik  rozładowania baterii 

 Wyświetlacz numeryczny LED dla ETCO2 i częstotliwości oddechów 

 Zasilanie bateryjne bateriami ogólnie dostępnymi w handlu, czas pracy 8-12h 

 Temperatura pracy zgodnie z PN EN 1789 -5 °C 

 Odporność na upadki – zgodnie z PN EN 1789 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Dotyczy: Zadanie nr 5. Morcelator. 

Pytanie nr 1 punkt 3. Czy zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny na narzędzia składający 

się z: kontener aluminiowy, bezobsługowy, posiadający uchwyty umożliwiające przenoszenie 

i transport, z mechanizmem Termo Lock niewymagającym użycia plomb, pokrywa z 

mechanicznym systemem zaworów filtrujących, możliwość doboru odpowiedniej kolorystyki 

pokryw, wymiary 580x280x140 mm (1/1), kosz ze stali nierdzewnej wymiary 540x250x100 

mm, mata silikonowa. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 



 

 

Dotyczy projektu umowy. 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1, 3, 4: 
 

1) W  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy   od   wykonania   postanowień   umowy   bez  

zgody Zamawiającego,  Wykonawca zapłaci   Zamawiającemu  karę  umowną  w  

wysokości  5  %  wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa 

w § 5 ust. 1. 

    Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

2) W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  dostawy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto 

niezrealizowanego w terminie przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki, jednak 

nie więcej niż 10% wartości brutto  opóźnionej części przedmiotu  umowy. 

    Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 

3) W przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji, o której mowa w § 4  

Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,1  %  wartości brutto  

przedmiotu  umowy  którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji, za  każdy  

dzień  zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto  przedmiotu  umowy, 

którego dotyczy zwłoka w rozpatrzeniu reklamacji. 

    Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

2.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 6  poprzez zamianę  

słów  „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych”? 

     Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 
 

                                                              


