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Łomża, 13.06.2019 r. 

Znak sprawy: KZp.2730.15.19 

 

Uczestnicy post ępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostaw ę fantomu 

porodowego wraz z łó żkiem porodowym do Sali ALS + BLS Centrum Symulacji 

Medycznej ” (Znak sprawy: KZp.2730.15.19) 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem  558347-N-2019 z dnia 07.06.2019 r. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki                      

i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 12.06.2019 r. wpłynął wniosek  

o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego 

Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy umowy, § 5, pkt 1. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę z 0,5% na 0,2%  za opóźnienia. 

Wyjaśnienie:  

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 2 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej 

naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – 21 dni, prośbę 

swoją motywujemy tym, że są to produkty dostarczone z poza granic Polski, w związku z tym 

terminy dostawy części są wydłużone. 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 3 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej 

naprawy bez użycia części zamiennych do 10 dni roboczych. 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej naprawy bez użycia 

części zamiennych do 7 dni roboczych, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 4 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji – przystąpienia do 

naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 72 godzin w dni robocze. 

Wyjaśnienie:  

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 5 

Dotyczy fantomu porodowego  

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności fantomu porodowego 

dostarczanego z torbą transportową a nie z walizką transportową? Według naszej wiedzy 

torba transportowa zapewni bezpieczny transport fantomu z jego wyposażeniem, dodatkowo 

dostarczenie torby a nie walizki transportowej znacząco wpłynie na cenę całego zestawu.   

Wyjaśnienie:  

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 6 

dotycz ące fantomu porodowego  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom porodowy posiadający w zestawie 3 

kanały rodne dostosowane do nauki szycia poporodowego nie posiadające wkładek 

sromowych? Według opisów producentów, fantom spełniające pozostałe wymagane przez 

Zamawiającego parametry, nie posiada osobnych wkładek sromowych i sromów do szycia 

poporodowego.  
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Wyjaśnienie:  

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 7 

dotycz ące łó żka porodowego 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności łóżko porodowe o 

długości 185 cm, długości w pozycji fotelowej 132 cm, szerokości 710 cm, wysokości 69-89 

cm, bez możliwości ustawienia w pozycji Fowlera, autokonturu, posiadający sterowanie 

wyłącznie przy użyciu pilota, bez mechanicznej funkcji CPR i wbudowanego akumulatora, 

brak kół kierunkowych od strony nóg pacjentki, bez uchwytów rąk i poręczy bocznych z 

panelami sterującymi? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów i uzyskanie 

korzystniejszej oferty cenowej. 

Wyjaśnienie:  

Zgodnie z SIWZ. 
 

 
W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.06.2019 r. do godziny 12:00 . 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, 



                                                     

  
 

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-
00-0085/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na 

kierunkach medycznych 

4 

 

 

 

 

że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:  

2) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII  Miejsce i termin  składania i otwarcia ofert  

1. w SIWZ w dziale XII Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, zmianie ulega pkt. 1 i 3: 

Było: 

1. Oferty należy składać do dnia: 17.06.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, po 

kój nr 124 I piętro (sekretariat) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 17.06.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

 

Winno być:  

1. Oferty nale ży składa ć do dnia: 18.06.2019 r. do godz. 12:00  w siedzibie 

Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat) 

3. Oferty zostan ą otwarte dnia:  18.06.2019 r. o godz. 14:00  w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), Zamawiający informuje, 

że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść 

ogłoszenia o zmówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym. 

W imieniu Zamawiającego: 
 
p.o. Kanclerz 

mgr inż. Artur Bałdowski 
   
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  (Załącznik nr 2  do SIWZ)  po zmianach  
 


