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Sekcja Zamówień Publicznych
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ZOZ/NZP / 90 /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.
Czy Zamawiający dopuści dodanie wierszy do tabelki cenowej w formularzu ofertowym, tak aby można było
wykazać produkty objęte standardową stawką podatku VAT ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość dodania wierszy do tabeli cenowej w formularzu cenowym, tak aby można było
wykazać produkty objęte różnymi stawkami podatku VAT, jak również produkty opodatkowane tą samą stawką
podatku VAT, a stanowiące części składowe wymaganego sterylizatora (np. stacja uzdatniania wody, wózek
wsadowy itp.). W przypadku, gdy zaoferowanych będzie kilka produktów składających się na zamawiany
asortyment, należy również dodać wiersz razem i zsumować wszystkie wymienione pozycje, tak aby powstała jedna
cena za całość zadania nr 1. Zamawiający będzie oceniał wartość brutto wszystkich elementów składowych,
składających się na zadanie nr 1.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w uszczelki drzwiowe pneumatyczne (wypełniane sprężonym
powietrzem) z czujnikiem wycieku powietrza zamiast detektora powietrza ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza sterylizator wyposażony w uszczelki drzwiowe pneumatyczne (wypełniane sprężonym
powietrzem) z czujnikiem wycieku powietrza zamiast detektora powietrza.
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Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymagające podłączenia do zasilania elektrycznego o mocy 43 kW ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza urządzenie wymagające podłączenia do zasilania elektrycznego o mocy 43 kW.
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w szczelną wannę ociekową ze stali nierdzewnej
zabezpieczającą posadzkę przed ewentualnymi wyciekami podczas awarii urządzenia lub prac konserwacyjnych ?
Rozwiązanie takie powoduje brak konieczności remontu posadzki przed instalacją urządzenia co zmniejsza koszty
Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w szczelną wannę ociekową ze stali
nierdzewnej zabezpieczającą posadzkę przed ewentualnymi wyciekami podczas awarii urządzenia lub prac
konserwacyjnych.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający wymaga wykonania orurowania mającego styczność z parą wodną lub wodą demineralizowaną
oraz wszystkich zaworów procesowych ze stali kwasoodpornej ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga orurowania mającego styczność z parą wodną lub wodą demineralizowaną oraz wszystkich
zaworów procesowych ze stali kwasoodpornej.
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający wymaga aby faza frakcjonowania próżni w programach sterylizacyjnych składała się co najmniej
z 8 pulsacji próżnia-para z czego co najmniej 3 w podciśnieniu? W związku z szybkim rozwojem narzędzi
małoinwazyjnych, które są coraz bardziej skomplikowane i posiadają kanały robocze o coraz mniejszym świetle,
kluczowym jest usunięcie jak największej ilości gazów niekondensowalnych, aby poprawić penetrację pary wodnej
w głąb wsadu. Najnowszej generacji urządzenia oferują programy sterylizacyjne nawet z kilkunastoma pulsacjami
próżnia-para zachowując przy tym całkowity czas cyklu poniżej 60 minut.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, aby faza frakcjonowania próżni w programach sterylizacyjnych składała
się co najmniej z 8 pulsacji próżnia-para z czego co najmniej 3 w podciśnieniu.
Pyt. nr 7. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką z wydrukiem numerycznym i graficznym parametrów
procesu, gwarantującą trwałość wydruku minimum 10 lat na papierze termicznym oraz archiwizację cykli
sterylizacyjnych na zewnętrznym komputerze stacjonarnym? Rozwiązanie takie zapobiega utracie danych na temat
cykli sterylizacyjnych oraz umożliwia Użytkownikowi szybkie dotarcie do cykli archiwalnych bez potrzeby
przeszukiwania archiwum papierowego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką z wydrukiem numerycznym i graficznym parametrów
procesu, gwarantującą trwałość wydruku minimum 10 lat na papierze termicznym oraz archiwizację cykli
sterylizacyjnych na zewnętrznym komputerze stacjonarnym.
Pyt. nr 8. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Prosimy o doprecyzowanie punktu 4. w wymaganiach dotyczących gwarancji i serwisu: "Graniczny czas naprawy
gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji tj. liczony od
chwili zgłoszenia do jej usunięcia." Czy Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji urządzenia, od chwili zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego, do czasu jej skutecznego usunięcia.

Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w cenie urządzenia wszystkie części zużywalne
wymieniane w czasie przeglądów okresowych oraz filtry powietrza komory i uszczelki drzwi ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w cenie urządzenia wszystkie części zużywalne wymieniane w
czasie przeglądów okresowych oraz filtry powietrza komory i uszczelki drzwi.
Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści zbiornik w stacji uzdatniania wody wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z
wodą demineralizowaną innego niż czarny polietylen ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zbiornik w stacji uzdatniania wody wykonany z materiału dopuszczonego do kontaktu z
wodą demineralizowaną innego niż czarny polietylen , pod warunkiem że będzie to materiał, który nie przepuszcza
światła.
Z poważaniem

