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Bolesławiec, dnia 15 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie
nowego ambulansu z wyposażeniem oraz sprzętu medycznego.
Znak sprawy: 15/karetka oraz sprzęt medyczny/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy krzesełka kardiologicznego. Zadanie nr 1 poz. 199
W związku z opisanymi parametrami krzesełka kardiologicznego i opisania wagi krzesełka jako max 10 kg, pytamy
czy nie doszło do pomyłki pisarskiej i prawidłowa wartość powinna wynosić max 14 kg? Wyjaśniamy, że typowa
waga zwykłego krzesełka kardiologicznego czterokołowego wynosi ok. 10 kg, natomiast w przypadku krzesełek
kardiologicznych płozowych waga ta jest wyższa i wynosi ok. 14 kg.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający przez omyłkę wpisał wagę krzesełka jako max 10kg. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w pozycji nr 199 w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ), która
otrzymuje brzmienie: „Waga krzesełka max 14 kg.”
Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do dokonania stosownej poprawki w
pozycji nr 199 w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).
Pyt. nr 2. Dotyczy torbo-plecaka medycznego z ampularium. Zadanie nr 1 poz. 283.
W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o rezygnację z wymogu Certyfikat – deklaracja CE z uwagi, że
plecaki, torby nie są traktowane jako wyroby medyczne.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje wykreślenia pozycji 283 z zadania nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do wykreślenia pozycji nr 283
w zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).
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Pyt. nr 3. Dotyczy pojemnika reinplantacyjnego. Zadanie nr 1 poz. 413
W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o rezygnację z wymogu Certyfikat – deklaracja CE z uwagi, że
pojemniki reinplantacyjne nie są traktowane jako wyroby medyczne.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje wykreślenia pozycji 413 z zadania nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).
Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do wykreślenia pozycji nr 413 w
zadaniu nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ).
Z poważaniem

