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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.
Czy Zamawiający dopuści wydruk ze sterylizatora bez graficznego przebiegu procesu jeśli sterylizator posiada układ
autodiagnostyki wbudowany w układ sterowania sprawdza samoczynnie przebieg prawidłowości procesu, a
wszystkie przebiegi procesu zawarte są w instrukcji obsługi? Uzasadnienie: Wydruki sterylizatorów zawarte są na
papierze o szerokości ok 60mm w związku z czym odczyt parametrów z wydruku nie jest możliwy w dokładności
0,1st.C, a jedynie z możliwy jest z formy numerycznej która jest dostępna w proponowanym urządzeniu i jest zgodna
z PN EN 285.
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.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w okresie gwarancji i po okresie gwarancji w przypadku niewykonania i
nieskasowania przeglądu w sterowniku urządzenia przez serwis producencki następowała blokada drzwi urządzenia,
w sposób uniemożliwiający właścicielowi urządzenia użytkowanie swojej własności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody, aby w okresie gwarancji i po okresie gwarancji w przypadku niewykonania i
nieskasowania przeglądu w sterowniku urządzenia przez serwis producencki następowała blokada drzwi urządzenia,
w sposób uniemożliwiający właścicielowi urządzenia użytkowanie swojej własności
Z poważaniem
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