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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. 21.
Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną drukarkę z wydrukiem parametrów procesu w postaci alfanumerycznej
i graficznej na papierze A4?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zewnętrzną drukarkę z wydrukiem parametrów procesu w postaci alfanumerycznej
i graficznej na papierze A4, pod warunkiem, że zaoferowana drukarka będzie dodatkową drukarką tj, sterylizator
nadal będzie posiadał wbudowaną drukarkę.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1. pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę z wydrukiem alfanumerycznym parametrów procesu na papierze
termicznym z gwarancją producenta papieru o trwałości wydruku 10 lat?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wbudowaną drukarkę z wydrukiem alfanumerycznym parametrów procesu na papierze
termicznym z gwarancją producenta papieru o trwałości wydruku minimum 10 lat.
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 tygodni? Sterylizatory parowe to urządzenia produkowane
na zlecenie pod konkretne wymagania, posiadające wiele dodatkowych opcji rozbudowy. Urządzeń takich
producenci nie produkują „na zapas”, gdyż byłoby to sprzeczne z wymaganiem urządzenia fabrycznie nowego. Czas
produkcji sterylizatora parowego wynosi ok. 10 tygodni, natomiast montaż, uruchomienie i szkolenie personelu
wynosi do 2 tygodni.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia.
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w miejscu montażu nowego sterylizatora
parowego i stacji uzdatniania wody? Jeśli tak, to prosimy o podanie zakresu takich robót. Konieczne to będzie do
prawidłowego skalkulowania kosztów oferty.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewiduje wykonanie prac budowlano – instalacyjnych w miejscu montażu nowego sterylizatora
parowego i stacji uzdatniania wody. Zamawiający w/w prace przeprowadzi we własnym zakresie. Koszty w/w prac
obciążają Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy, montażu urządzeń do wyprowadzonych
przyłączy i uruchomienia ich.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dla stacji uzdatniania wody zmiękczacza? Woda zmiękczona w znacznym
stopniu zwiększa żywotność membran osmotycznych osmozera oraz wymienników ciepła, pomp próżniowych
sterylizatorów parowych co ma ogromne znaczenie dla kosztów eksploatacji urządzeń.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla stacji uzdatniania wody zmiękczacza.
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca stacji uzdatniania wody wykonał instalacje wody demineralizowanej i
zmiękczonej (jeśli dopuści do zaoferowania zmiękczacz) do przestrzeni technicznych sterylizatorów parowych? Jeśli
tak, to prosimy o podanie odległości od pomieszczenia stacji uzdatniania wody do przestrzeni technicznych
sterylizatorów parowych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający na swój koszt dokona przeprowadzenia instalacji od pomieszczenia stacji uzdatniania wody do
przestrzeni technicznych sterylizatorów parowych.
Z poważaniem

