INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50
E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl

Łódź, dnia 09.02.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy:
postępowania ZP/8/2017 – Dostawa asortymentu do badań urodynamicznych i cewników pHmetrycznych dla Klinik Instytutu „CZMP”.

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1: Dotyczy „Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy” – Pakiet nr 1 pozycja nr 5:
Czy Zamawiający miał na myśli „Przewód do pompy infuzyjnej z wymiennym konektorem pacjenta do aparatu
Ellipse firmy Andromeda mS GmbH„ jak jest to podane na stronie 11 instrukcji do ww. aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż miał na myśli przewód do pompy infuzyjnej z wymiennym
konektorem pacjenta do aparatu Ellipse firmy Andromeda mS GmbH.

Pytanie 2: Dotyczy „Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy” – Pakiet nr 1 pozycja nr 8:
Czy Zamawiający miał na myśli „Przetworniki ciśnienia PVB–DPT-6100 do aparatu Ellipse firmy Andromeda mS
GmbH„ jak jest to podane na stronie 11 instrukcji do ww. aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż miał na myśli przetworniki ciśnienia typu PVB–DPT-6100 do
aparatu Ellipse firmy Andromeda mS GmbH.

Pytanie 3: Dotyczy „Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy” – Pakiet nr 1 pozycja nr 11:
Czy Zamawiający miał na myśli „Zestaw drenów do grawitacyjnego wypełniania zewnętrznych przetworników
ciśnienia PVB–DPT-6100 do aparatu Ellipse firmy Andromeda mS GmbH?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż miał na myśli zestaw drenów do grawitacyjnego
wypełniania zewnętrznych przetworników ciśnienia typu PVB–DPT-6100 do aparatu Ellipse firmy
Andromeda mS GmbH.

Pytanie 4: Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, pkt 7:
Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:
Pakiet nr 2 – Materiały eksploatacyjne do aparatu do pomiaru i analizy pH i impedancji (Digitrapper pH-Z) firmy
Given Imaging, kompatybilne z aparatem:
- poz. 1: Cewnik pH-metryczny 1-kanałowy, jednokrotnego użytku,
- poz. 2: Cewnik pH-metryczny 2-kanałowy, jednokrotnego użytku, odl. co 10 cm,
- poz. 3: Cewnik pH-metryczny 1-kanałowy z impedancją, jednokrotnego użytku (z 8 pierścieniami
impedancyjnymi),

- poz. 4: Bufor pH 4,0 do kalibracji,
- poz. 5: Bufor pH 7,0 do kalibracji,
- poz. 6: Płyn buforujący do sond pH-metrycznych pH 4,0,
- poz. 7: Płyn buforujący do sond pH-metrycznych pH 7,0.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu z terminem
ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Instytutu „CZMP” w zakresie Pakietu nr 2.

Pytanie 5: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający wyłączy z pakietu nr 1 dwie pozycje, tj. pozycję nr 5 Przewody do pompy Elipsa, giętkie,
miękkie, elastyczne, szczelnie połączone oraz pozycję nr 11, tj. Zestaw drenów do pompy wodnej, tworząc z
nich osobny pakiet?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyłączy z pakietu ww. pozycji ze względu na to, iż
może on nie być kompatybilny z inny częściami zestawu.

Pytanie 6: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 3 produkt równoważny: Cewnik rektalny dwudrożny 10 Fr 150
mm z balonem z poliizoprenu 7/20 mm o tych samych parametrach użytkowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego, gdyż wymaga zaoferowania
cewnika rektalnego dwudrożnego w rozmiarze 9Fr, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7: Pakiet nr 1:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 4 produkt równoważny: Cewnik rektalny dwudrożny 10 Fr 200
mm z balonem z poliizoprenu 10/30 mm o tych samych parametrach użytkowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza produktu równoważnego, gdyż wymaga zaoferowania
cewnika rektalnego dwudrożnego w rozmiarze 9Fr, podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z udzielonymi powyżej 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 SIWZ w zakresie
Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularza Cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Było:
§ 65 Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok.
Nr 15 do dnia 13.02.2017 r. do godz. 10:00
Zmiana:
§ 65 Ofertę należy złożyć w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia
Matki Polki”, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pok.
Nr 15 do dnia 15.02.2017 r. do godz. 10:00

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-Położniczy), poziom
„0”, pokój Nr 15, w dniu 13.02.2017 r. o godz. 10:15
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-Położniczy), poziom
„0”, pokój Nr 15, w dniu 15.02.2017 r. do godz. 10:15

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
Formularz oferty- zmieniony
Formularz cenowy- zmieniony
Wzór umowy- zmieniony
Zmiana ogłoszenia

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa
– prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Szaflika z upoważnienia Dyrektora Instytutu
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha

