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Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa urządzeń i sprzętu dla
potrzeb Oddziałów Szpitala” (BZP.38.383-62.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1 – dotyczy pak. nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie pompy bez ekranu dotykowego.
Odp.
Zamawiający dopuszcza pompy bez ekranu dotykowego i zmienia zapis w pkt 9 z:
Ekran kolorowy, dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy, na:
Ekran kolorowy, dotykowy lub bezdotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.

Pytanie nr 2 – dotyczy pak. nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe pkt 15
Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością w zakresie od 0,01 ml/h do 1800 ml/h.
Odp.
Zamawiający dopuszcza pompy z prędkością w zakresie od 0,01 ml/h do 1800 ml/hi zmienia zapis
w pkt 15 z: 0,1 – 2000 ml/h na: 0,1 – 2000 ml/h lub 0,01 ml/h do 1800 ml/h.
Pytanie nr 3 – dotyczy pak. nr 3 - Pompy infuzyjne strzykawkowe pkt 27
Prosimy o dopuszczenie pomp komunikujących się przez kabel serwisowy /port akcesoriów do kabla
interfejsu/ lub port podczerwieni.
Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/ stanowisko pacjenta z komputerem
poprzez Ethernet – złącze RJ45-przez stację dokującą.
Odp.
Zamawiający dopuszcza w/w pompy i zmienia zapis z:
Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem
poprzez Ethernet – złącze RJ45, na:
Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem
poprzez Ethernet – złącze RJ45 lub przez kabel serwisowy/port akcesoriów do kabla interfejsu/ lub
port podczerwieni.
Pytanie nr 4 – dotyczy pak. nr 1 - Koncentrator tlenu
Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści z 0.5 lpm – 5 kPa na 0.5 lpm – 5 lpm?
Odp.
Zamawiający zmienia treści w poz. 6 z 0.5 lpm – 5 kPa na 0.5 lpm – 5 lpm.
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Pytanie nr 5 – dotyczy pak. nr 1 - Koncentrator tlenu
Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści z max 1,4 A na max 1,5 A?
Odp.
Zamawiający zmianę treści w poz 11a z max 1,4 A na max 1,5 A.
Pytanie nr 6 – Dotyczy warunków umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 6-7:
6. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od ceny niezrealizowanej części
wskazanej jako brutto w § 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej
części umowy
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 5, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od niezrealizowanej części ceny
wskazanej jako brutto w § 6 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej
części umowy
§ 12 ust. 1:
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
kary umowne:
a)
w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b)
w wysokości 5% wartości brutto dostawy w przypadku gdy dostawa będzie obejmować
aparaty o złej jakości, nie posiadające deklarowanych właściwości oraz w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c)
w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy jednak nie mniej niż 50,00
złotych oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy
dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego
przedmiotu umowy lub nieterminowe usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji;
d)
w przypadku nie wywiązania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w § 12 pkt 1) a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10%
wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
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