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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Dostawa defibrylatorów dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie” - DZ-262-40/2017.
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
niniejszym wyjaśnia oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1 –
dotyczy: zadania nr 2: Monitor funkcji życiowych-urządzenie do pomiaru funkcji
życiowych z możliwością monitorowania – 2 kpl.
Proszę o wyjaśnienie czy w wyniku omyłki pisarskiej w pkt 9 dot. domyślnej metody pomiaru
ciśnienia, Zamawiający miał na myśli zastosowanie metody, w której ciśnienie mierzone jest
już w trakcie inflacji mankietu w czasie nie dłuższym niż 15 sekund?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający informuje, że zapis dotyczy zastosowania metody, w której ciśnienie
mierzone jest już w trakcie inflacji mankietu w czasie nie dłuższym niż 15 sekund.
Pytanie nr 2 –
dotyczy: projektu umowy
Prosimy o modyfikację projektu umowy i usunięcie zapisu dot. §3 pkt. 13 „Wymiana
materiałów zużywalnych dokonywana będzie na koszt Wykonawcy. Ponadto Wykonawca w
ramach tego przeglądu zobowiązuje się do wykonania czynności serwisowych polegających
na wyczyszczeniu styków w sterowniku nożnym, przepłukaniu instalacji wodnej specjalnym
płynem do czyszczenia, wyczyszczenia separatora wodno-powietrznego oraz konserwacji
rękawów stolika lekarza.” Uzasadnienie: Zapis nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w Części II SIWZ w następujący sposób:

w §3 w ustępie nr 13 zapis odwołujący się do opisu czynności serwisowych podlega
wykreśleniu, a tym samym treść ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„13. W trakcie trwania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do
przeprowadzania bezpłatnych przeglądów technicznych, obejmujących swoim
zakresem wymianę materiałów zużywalnych – przynajmniej raz na 12 miesięcy, przy
czym ostatni przegląd musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż na miesiąc przed
upływem terminu gwarancji i rękojmi. Wymiana materiałów zużywalnych dokonywana
będzie na koszt Wykonawcy.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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