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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 84 /2016

Bolesławiec, dnia 28 kwietnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 6/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 SIWZ zadanie nr 1.
(pkt.9 opisu)Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o szerokości do 120cm? Sterylizator może
być do celów transportu wewnętrznego przystosowany do szerokości 100cm. Z załączonego planu jak również z
wykonanych przez nas oględzin nie ma specjalnych ograniczeń co do wymaganej szerokości sterylizatora w miejscu
montażu.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o szerokości do 120cm, pod warunkiem, że
sterylizator do celów transportowych przystosowany będzie do szerokości 100cm i zmieści się w podanych
wymiarach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w trakcie transportu.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
(Pkt.21 opisu).Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator bez opcji wydruku graficznego parametrów
procesu? Wydruk parametrów ze względu na niewielkie wymiary rolek papieru jest mało czytelny i tym samym mało
przydatny w praktyce.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylizatora z wbudowaną drukarką, na której nie będzie
prezentowany wydruk graficzny przebiegu procesu sterylizacji, pod warunkiem że Wykonawca w takim przypadku
zaoferuje dodatkową drukarkę, na której drukowany będzie wykres graficzny przebiegu procesu sterylizacji.
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Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Parametry oceniane przez Zamawiającego – pkt3. Czy podany wymóg oznacza, ze producent ma zablokować
możliwość użycia programu testu szczelności i ustawić przeprowadzanie testu raz w miesiącu?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (kryteria oceniane przez Zamawiającego)
wymaga, aby konstrukcja zaoferowanego sterylizatora umożliwiała przeprowadzanie testu szczelności tylko raz w
miesiącu, na potwierdzenie czego należy załączyć potwierdzenie producenta. Z zapisu tego wynika, że konstrukcja
zaoferowanego sterylizatora ma być tak opracowana, aby przeprowadzanie testu szczelności nie było konieczne
częściej niż raz w miesiącu, a nie polegać na blokowaniu określonych funkcji sterylizatora, jeśli konstrukcja
zaoferowanego sterylizatora wymaga przeprowadzania testów szczelności częściej niż raz w miesiącu. W takim
przypadku Zamawiający uzna, że zaoferowany sterylizator nie posiada wymaganej przez Zamawiającego funkcji i
przyzna 0 punktów.
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Parametry oceniane przez Zamawiającego – pkt6. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na
precyzyjnym odczycie cyfrowym na sterowniku urządzenia ciśnienia w płaszczu komory zamiast na dodatkowo
umieszczonym po stronie załadowczej manowakuometrze?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający, nie zaakceptuje rozwiązania polegającego na precyzyjnym odczycie cyfrowym na sterowniku
urządzenia ciśnienia w płaszczu komory zamiast na dodatkowo umieszczonym po stronie załadowczej
manowakuometrze. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Z poważaniem

