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Łódź, dn. 01.12.2016 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/124/2016 na dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki
Instytutu „CZMP”.
Szanowni Państwo!
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie nr 1: dotyczy Pakietu 7
Czy w Pakiecie 7 Zamawiający oczekuje przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia pojedynczy z materiału
apyrogennego i nietrombogennego. Podwójny system przepłukiwania uruchamiany przez ściśniecie skrzydełek lub
pociągnięcie za wypustkę. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną 49,7 Hz – zapewniająca
wierne odwzorowanie sygnału i niewraŜliwość na zakłócenia rezonansowe; nieliniowość i histereza pomiaru poniŜej
<1,5%; linia wysokiego ciśnienia z PVC no-DEHP grubościenna, długość 150 cm +/- 2 cm; biureta z 3 otworami
wyposaŜona w filtr zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Linia infuzyjna na stałe połączona z przetwornikiem.
Połączenie przetwornika z kablem interfejsowym monitora wodoszczelne, bezpinowe, w zestawie kolorowe naklejki
dla identyfikacji linii oraz dodatkowe kontrastowo Ŝółte koreczki dla wyeliminowania pomyłki i przypadkowej
kontaminacji?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2: dotyczy Pakietu 7
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 oczekuje dostarczenia na czas trwania umowy kabli połączeniowych. W przypadku
odpowiedzi pozytywnej prosimy o określenie ilości kabli.
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje dostarczenia kabli połączeniowych.
Pytanie nr 3: dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3 ppkt 2
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności w przypadku
powtarzającego się, nieterminowego realizowania dostaw lub trzykrotnego niezrealizowania dostawy częściowej
przez Wykonawcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 30 dni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4: dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 2
Prosimy o dopisanie zastrzeŜenia, Ŝe ograniczenie zakupionej ilości nie przekroczy 20% wartości umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza powyŜszego zapisu do umowy.
Zamawiający wyjaśnia, iŜ ilość jaką Zamawiający określił w Formularzu cenowym jest ilością szacowaną na
podstawie faktycznego zuŜycia w roku ubiegłym, na ten moment Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć
wszystkich sytuacji jakie mogą mieć miejsce w czasie trwania umowy więc nie jest w stanie dokładnie określić jaka
ilość zostanie na pewno zamówiona.
Pytanie nr 5: dotyczy Pakietu 3
Prosimy o podanie modelu wstrzykiwacza z którym mają być kompatybilne łączniki w pakiecie nr 3. Skrót QFT
oznacza „Quick Fill Tube” (złącze szybkiego napełniania) i nie określa dokładnie modelu strzykawki automatycznej.
Odpowiedź: Łączniki musza być kompatybilne ze strzykawką QFT PROVIS V firmy Medrad. W niniejszym zakresie
zmianie ulega Formularz cenowy – załącznik Nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 6: dotyczy Pakietu 3
Czy zamawiające dopuści złącze o dł. 150 cm (spiralne) i wytrzymałości do 375 PSI?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7: dotyczy wzoru umowy § 4ust. 2
Prosimy o rezygnację z informacji o nr serii i dacie waŜności umieszczonych na fakturze VAT. Z uwagi na zewnętrzny
magazyn, dodatkowe nanoszenie na FV powyŜszych informacji rodzi trudności i opóźnia proces wysyłki.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby na fakturze nie było informacji o nr serii i dacie waŜności pod warunkiem,
Ŝe taka informacja będzie znajdowała się na liście przewozowym lub dokumencie wydania z magazynu lub innym
dokumencie dostarczanym wraz z dostawą towaru. W niniejszym zakresie zmianie ulega wzór umowy – załącznik
Nr 4 do SIWZ.
W związku z udzielonymi powyŜej odpowiedziami Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zmienia Formularz cenowy oraz
wzór umowy.
Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
Zmieniony Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Zmieniony wzór umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Było:
§ 65 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 05.12.2016r r. do godz. 11:00
Zmiana:
§ 65 Ofertę naleŜy złoŜyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pok. Nr 15
do dnia 06.12.2016r r. do godz. 11:00
Było:
§ 68 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 05.12.2016 r. o godz. 11:15
Zmiana:
§ 68 Otwarcie Ofert nastąpi w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom „0”, pokój Nr
15, w dniu 06.12.2016 r. o godz. 11:15

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Szaflika z upowaŜnienia Dyrektora Instytutu
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha
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