INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-53, fax (0-42) 271-17-50

E-mail: IzabelaZiolkowska@iczmp.edu.pl

Łódź, dn. 14.02.2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/30/2014 na dostawę optyk skośnych, aparatu do pomiaru i analizy pH i
impedencji, ciepłego gniazdka z materacem wodnym dla Instytutu „CZMP”.

Szanowni Państwo!
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz oferty dla Pakietu 2” pkt. 7b
Czy Zamawiający zmieni wymagany okres waŜności dla cewników pH-metrycznych i pH-metrycznych z impedencją
jednorazowego uŜytku z min. 12 miesięcy na min. 8 miesięcy?
Uzasadnienie: Deklarowany przez producenta okres waŜności cewników jednokrotnego uŜytku wynosi 12 miesięcy
od daty produkcji. Ze względu na fakt, Ŝe cewniki jednorazowego uŜytku będące przedmiotem procedury
przetargowej importowane są z USA, nie jest moŜliwe zapewnienie 12 miesięcznego terminu waŜności.
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz oferty dla Pakietu 2.
Pytanie nr 2: Załącznik Nr 10 do SIWZ „Wzór umowy Pakiet 2” § 5 Gwarancja/termin waŜności pkt 7 – Pakiet 2
W związku z faktem, Ŝe wytwórca wyrobu medycznego, którego parametry techniczne odpowiadają wymaganiom
zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ (Pakiet 2) gwarantuje tylko i wyłącznie 5 lat dostępności części zamiennych
wnosimy o zmianę regulacji siwz w powołanym zakresie do 5 lat dostępności części zamiennych.
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega wzór umowy dla Pakietu 2.
Pytanie nr 3: Pakiet 2 pozycja I, podpunkt 5 w tabeli
Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji I, podpunkcie 5 tabeli dopuści zaoferowanie aparatu zasilanego jedna baterią
1,5 V, typu AA?
Odpowiedź: Nie, poniewaŜ zasilanie bateriami 2 x 1,5 V, typu AA (wymaganymi przez zamawiającego) gwarantuje
ciągłą pracę urządzenia przez 24 godziny i pomiar impedencji.
Pytanie nr 4: Pakiet 2 pozycja I, podpunkt 9 w tabeli
Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji I, podpunkt 9 tabeli dopuści zaoferowanie aparatu, którego przyciski nie są
podświetlane ale aktualna pozycja ciała i okres posiłkowy sygnalizowane są komunikatem na ekranie urządzenia?
Odpowiedź: Nie, poniewaŜ podświetlenie ułatwia rodzicom małych pacjentów monitorowanie przebiegu badania.
Pytanie nr 5: Pakiet 2 pozycja III, podpunkt 1 w tabeli
Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycji III, podpunkt 1 tabeli dopuści zaoferowanie komputera z systemem
operacyjnym Microsoft Windows 8 Professional?
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Zestawienie parametrów wymaganych.
Pytanie nr 6: Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu optykę 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna? Jest to optyka
histeroskopowa o standardowych wymiarach.
Odpowiedź: Nie, poniewaŜ średnica musi wynosić 5 mm ze względu na utrzymanie szczelności aparatury w czasie
zabiegu operacyjnego.
Pytanie nr 7: Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu optykę 30°, średnica 2,7mm, długość 11 cm, autoklawowalna? Jest to
optyka laryngologiczna o standardowych wymiarach.
Odpowiedź: Nie, poniewaŜ optyka o długości 11 cm jest zbyt krótka.
Pytanie nr 8: Pakiet 1
Z jakimi systemami mają współpracować optyki?
Odpowiedź: Storz
Pytanie nr 9: Pakiet 1
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Czy zamawiający dopuści optykę 30 stopni średnicy 2,8mm długości 14mm autoklawowalną kompatybilną ze
wskazanym systemem?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza optykę o średnicy 2,8 mm przy długości 14 cm. W niniejszym zakresie
zmianie ulega Formularz cenowy.
Pytanie nr 10: Pakiet 1
Czy zamawiający dopuści optykę 30 stopni średnicy 5mm długości 30 cm autoklawowalną?
Odpowiedź: Tak, W niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz cenowy.
Pytanie nr 11: Pakiet 1
Czy optyka 30 stopni średnicy 5mm będzie współpracowała z jakimś płaszczem?
Odpowiedź: Optyka 30 stopni o średnicy 5 mm współpracuje z trokarem 6 mm.
Pytanie nr 12: Pakiet 1
Czy optyka 30 stopni średnicy 3mm będzie współpracowała z jakimś płaszczem?
Odpowiedź: Optyka 30 stopni o średnicy 3 mm współpracuje z trokarem 4 mm.
Pytanie nr 13: Pakiet 1
Do jakich zabiegów będą stosowane poszczególne optyki?
Odpowiedź: Optyki będą stosowane do zabiegów operacyjnych w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej. W
przypadku optyki 3 mm zabiegi dotyczą noworodków.
Pytanie nr 14: Pakiet 1
Czy zamawiający dopuści 12 miesięczny okres gwarancji?
Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15: Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na technologii włókien węglowych, bez udziału wody, tzw. „suche
grzanie kontaktowe” , gwarantujące równomierne ogrzewanie, z wbudowanymi sensorami temperatury grzania?
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Formularz cenowy.
Pytanie nr 16: Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur 30-39˚C ze skokiem co 0.1˚C?
Odpowiedź: Proponowany zakres temperatury spełnia wymagania określone w zestawieniu parametrów
wymaganych (min. 34,5-37,5 °C). Zamawiający dopuszcza skok co 0,1˚C, w niniejszym zakresie zmianie ulega
Zestawienie parametrów wymaganych.
Pytanie nr 17: Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści dokładniejsze rozwiązanie w zakresie systemu alarmowego polegające na uruchomieniu
alarmu (i automatycznym odcięciu zasilania) przy kaŜdym przekroczeniu zadanej temperatury
o wartość powyŜej i poniŜej 1,5˚ C, wraz niezaleŜnie działającym modułem bezpieczeństwa przy progu 41˚C ?
Odpowiedź: Tak, w niniejszym zakresie zmianie ulega Zestawienie parametrów wymaganych.
Pytanie nr 18: Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści materac zintegrowany o wymiarach 60 x 35 cm, składający się z grzałki z włókien
węglowych oraz warstwy pianki wiskoelastycznej o właściwościach przeciwodleŜynowych, umieszczonych w
pokrowcu poliuretanowym, odpornym na ciecze i środki do dezynfekcji? W proponowanym rozwiązaniu w zestawie
dołączony jest dodatkowy pokrowiec zewnętrzny bawełniany typu „gniazdko” przeznaczony do prania.
Odpowiedź: Tak
Integralnymi załącznikami do niniejszego pisma są:
Zmieniony Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz cenowy
Zmieniony Załącznik Nr 3 do SIWZ Zestawienie parametrów wymaganych
Zmieniony Załącznik Nr 10 do SIWZ Wzór umowy
Informacja o zmianie ogłoszenia.

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Głównego
Księgowego mgr Małgorzatę Kołtuniak – z upowaŜnienia p.o. Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”.
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