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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/44/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego
sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta,
transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.
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 zadania nr 17, poz. 22, 23
Prosimy o odstąpienia od przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych w w/w części (laryngoskopu). Producent
oferowanego przez nas sprzętu nie przewiduje przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w/w pakiecie,
jeśli przedmiot zamówienia użytkowany jest zgodnie z instrukcją obsługi.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych w zadaniu nr 17
poz. 22 i 23 (Formularz opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ).
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 17, poz. 25
Prosimy o odstąpienia od przeprowadzenia szkolenia personelu w w/w zakresie. Dołączenie do przedmiotu
Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla
wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę
oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi,
Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej?
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie opisanym
zadaniu nr 17, poz. 25 (Formularz opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ).
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