Suwałki, dnia 13/11/2019r.
L.dz. OP.I.2400.29.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
5/ZO/2019
Dotyczy: zapytania ofertowego na „zakup i dostawę ssaków medycznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości i

dostępności usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WNDRPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura społeczna.
Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkachuprzejmie informuje, iż wpłynęła
prośba o wyjaśnienie zapisówzapytania ofertowegoo poniżej przytoczonej treści.Udzielamy następujących wyjaśnień:
Uczestnik 1
Pozycja 1: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 12
Pozycja 2: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 6
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy z czasem ładowania akumulatora do 5h .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy wyposażony w akumulator litowo-żelazowofosforanowy (LiFePO4) z czasem pracy na akumulatorze do 45 min i żywotnością akumulatora do 1500 cykli ładowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Uczestnik 2
Pytanie 1.
Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie punktu 6 ze specyfikacji technicznej dot. pozycji 1 i 2 „żywotność akumulatora min. 500
cykli ładowania (potwierdzone)”?
Motywujemy to tym, że dystrybutor ssaków nie może zagwarantować określonej żywotności akumulatorów żelowych, w które
wyposażone są te ssaki, ze względu na niemożność ustalenia w jakich warunkach będą użytkowane urządzenia. Akumulatory
żelowe źle znoszą przechowywanie w temperaturach niższych lub wyższych niż temperatura pokojowa i nieregularne ładowanie.
Nominalnie akumulatory mają około 500 cykli ładowania, ale zależy to od ich eksploatacji.
Odpowiedź: Nie dopuści.
Uczestnik 3
Pytanie 1.
Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 6.
Zestawienie parametrów granicznych.
Proszę o informację jakiego dokumentu zamawiający oczekuje w celu potwierdzenia żywotności akumulatora. Czy może być
oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 2:
Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 7.
Zestawienie parametrów granicznych.
Czy zamawiający zgodzi się na ssak z czasem ładowania do 360 min?
Odpowiedź: Nie dopuści
Pytanie nr 3:
Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 13.
Zestawienie parametrów granicznych.
Czy zamawiający zgodzi się na ssak z akumulatorem żelowym?
Odpowiedź: Nie dopuści
Pytanie nr 4:
Załącznik nr 5, pozycja 1 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 12, pkt. 15.
Zestawienie parametrów granicznych.
Czy zamawiający usunie z opisu parametr "filtr chroniący silnik ssaka niewymagający okresowej wymiany", każdy filtr się
zanieczyszcza i wymaga okresowej wymiany. Dlatego zamawiający będzie ponosił kosztowny serwis pogwarancyjny takiego
urządzenia.
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 5:
Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 6.
Zestawienie parametrów granicznych.
Proszę o informację jakiego dokumentu zamawiający oczekuje w celu potwierdzenia żywotności akumulatora. Czy może być
oświadczenie producenta?
Odpowiedź: Tak
Pytanie nr 6:
Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 7.
Zestawienie parametrów granicznych.
Czy zamawiający zgodzi się na ssak z czasem ładowania do 360 min?
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 7:
Załącznik nr 5, pozycja 2- ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 13.
Zestawienie parametrów granicznych.
Czy zamawiający zgodzi się na ssak z akumulatorem żelowym?
Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 8:
Załącznik nr 5, pozycja 2 - ssaki medyczne akumulatorowo-sieciowe sztuk 6, pkt. 15.
Zestawienie parametrów granicznych.

Czy zamawiający usunie z opisu parametr "filtr chroniący silnik ssaka niewymagający okresowej wymiany", każdy filtr się
zanieczyszcza i wymaga okresowej wymiany. Dlatego zamawiający będzie ponosił kosztowny serwis pogwarancyjny takiego
urządzenia.
Odpowiedź: Tak

Uczestnik 4
Pozycja 1 – Ssaki medyczne akumulatorowo- sieciowe sztuk 12
Pytanie 1
Czy pod pojęciem: „ możliwość monitorowania stanu zużycia baterii” Zamawiający określił możliwość monitorowania stanu
naładowania akumulatora ?
Odpowiedź: tak
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo-sieciowy, którego czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu
ssania wynosi 55 min. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed zalaniem/
zawilgoceniem silnika tj. filtr antybakteryjny- hydrofobowy oraz zawór antyprzelewowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy pracujący na akumulatorze kwasowo- ołowiowym?
Oferowany akumulator spełnia wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego
Odpowiedź: Nie dopuści
Pozycja 2 – Ssaki medyczne akumulatorowo- sieciowe sztuk 6
Pytanie 5
Czy pod pojęciem: „ możliwość monitorowania stanu zużycia baterii” Zamawiający określił możliwość monitorowania stanu
naładowania akumulatora ?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo-sieciowy, którego czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu
ssania wynosi 55 min. ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed zalaniem/ zawilgoceniem silnika tj. filtr
antybakteryjny- hydrofobowy oraz zawór antyprzelewowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści Ssak medyczny akumulatorowo- sieciowy pracujący na akumulatorze kwasowo- ołowiowym?
Akumulator spełnia wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie dopuści
Uczestnik 5
Pozycja 1: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 12
Pozycja 2: Ssaki medyczne akumulatorowo – sieciowe sztuk 6
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy z czasem ładowania akumulatora do 7h, z
możliwością wymiany akumulatora w ciągu 10 sekund bez konieczności stosowania narzędzi?
Odpowiedź: Nie dopuści
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo – sieciowy z czasem pracy na akumulatorze do 45min z
możliwością wymiany akumulatora w ciągu 10 sekund bez konieczności stosowania narzędzi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
W związku z udzielanymi odpowiedziami na zapytania i wynikającymi z nich modyfikacjami ,Zamawiający przedłuża termin
składania ofert oraz następujące terminy:
Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:

19/11/2019r. godz. 13:00
19/11/2019r. godz. 13:30

Zamawiający
informuje,
iż
odpowiedzi
na
zapytania
zostały
zamieszczone
na
stronie
zamawiającego www.paliatywna.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji
w złożonej ofercie.

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 07/11/2019r. i została zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego: www.paliatywna.suwalki.pl
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach.
Z poważaniem
Irena Mickiewicz
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Paliatywnej
im. Jana Pawła II
w Suwałkach

