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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 169 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/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 zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści wagę medyczną klasy III wyposażoną w lekkie rampy wagowe z uchwytem do
przenoszenia oraz kółka transportowe ? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego/użytkownika ze
względu na dużą mobilność wagi. Łatwy najazd na rampy - "technologia: ULTRA LOW", dzięki czemu poszerzamy
możemy zastosowania wagi np. do ważenia pacjentów na wózkach.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wagi medyczne klasy III wyposażonej w lekkie rampy wagowe z
uchwytem do przenoszenia oraz kółka transportowe.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 5
Czy ze względu na dużą mobilność płoz Zamawiający zrezygnuje w wózka transportowego?
Odpowiedź Zamawiającego
W przypadku oferowania wagi z dużą mobilnością płoz, Zamawiający dopuszcza możliwość nie oferowania wózka
transportowego.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści wagę z dwoma modułami/płozami ważącymi z łatwym najazdem, dzięki czemu nie jest
konieczne stosowanie specjalnego podnośnika?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wagi z dwoma modułami/płozami ważącymi z łatwym najazdem.
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Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga zgodności wagi z Dyrektywami Unijnymi, które są nadrzędne nad prawem polskim:
93/42/EWG – Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, EN 60601-1-2 - Medyczne urządzenia elektryczne ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowana waga była zgodna z Dyrektywami Unijnymi: 93/42/EWG
– Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, EN 60601-1-2 - Medyczne urządzenia elektryczne.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, uruchomienia i montażu, a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską ?
Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych
problemów. Wszystko dokładnie opisuje instrukcja obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć
dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację ze szkolenia, uruchomienia i montażu zaoferowanej wagi.
Zamawiający nie dopuszcza wysyłki wagi firmą kurierską.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający oprócz zasilania sieciowego dopuści zasilanie bateryjne? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania wagi zasilanej sieciowo i bateryjnie.
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem
mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni
oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza
się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia, pod warunkiem że
zaoferowany wyświetlacz jest duży, jasny, wyświetlane cyfry są duże, które widoczne są pod kątem 90 stopni oraz w
cieniu.
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument
gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące
fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci
mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu
komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy
posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania a telefon może spowodować
uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby waga posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej.
Z poważaniem

