Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 91 /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.
Dot. pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o mocy 50,5kW? Dzięki wyższej mocy możliwe jest
przeprowadzenie szybszego procesu sterylizacji, nie ma ona natomiast wpływu na całkowite zużycie energii
elektrycznej przez urządzenie.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza do oceny sterylizator o mocy 50,5kW.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Dot. pkt. 9 – Ponieważ sterylizatory są zabudowywane na stałe i nie ma konieczności ich transportu w obszarze
szpitala, zaś transport na miejsce montażu jest po stronie oferenta, prosimy o odstąpienie od wymogu p. 9 SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu pkt. 9 zadania nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 2 do SIWZ)
Pyt. nr 3. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w wytwornicę pary o mocy 50,5kW?
Dzięki wyższej mocy wytwornicy możliwe jest szybsze przeprowadzenie procesu sterylizacji. Nie ma to natomiast
wpływu na całkowite zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza do oceny sterylizator wyposażony w wytwornicę pary o mocy 50,5kW
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Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Dot. pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w drukarkę termiczną? W p. 16
Zamawiajacy oczekuje możliwości podłączenia do systemu komputerowego, co oznacza możliwość wydruku na
zewnętrznych drukarkach (laserowe, atramentowe itp.). Dodatkowo oferowany przez nas sterylizator wyposażony
jest dedykowany program komputerowy oraz w złącze USB pozwalające na łatwy eksport danych na zewnętrzny
komputer i wydruk na zewnętrznej drukarce.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sterylizatora wyposażonego w drukarkę termiczną, która drukuje
przebieg procesu sterylizacji w formie graficznej i alfanumerycznej, na papierze termicznym z gwarancją producenta
papieru o trwałości wydruku minimum 10 lat.
Pyt. nr 5. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Dot. pkt 42 - Prosimy o wyjaśnienie kto będzie odpowiedzialny za awarie jeśli one nastąpią na skutek nie wykonania
przeglądu okresowego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający będzie odpowiedzialny za awarie, jeśli one nastąpią na skutek nie wykonania przeglądu okresowego.
Pyt. nr 6. Dotyczy SIWZ zadanie nr 1.
Dot. pkt 8 - Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o "GRUNTOWNYM" przeglądzie. Co
taki przegląd powinien obejmować?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przez sformułowanie „GRUNOTOWNYM przeglądzie” rozumie wykonanie czynności (wymianę
części) niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń do czasu kolejnego przeglądu.
Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy zadanie nr 1.
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 1 lit. a i b poprzez wykreślenie słów: „ i 1 % wartości brutto
umowy za każdy następny dzień opóźnienia.” ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy § 10 ust. 1 lit. a i b
Z poważaniem

