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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 1 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z analizą sygnału EKG inną niż HES, ale zgodną z EN 60601-2-51
i z maksymalnym czasem trwania analizy 5 sek.?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG z analizą sygnału EKG inną niż HES, ale zgodną z
EN 60601-2-51 i z maksymalnym czasem trwania analizy 5 sek.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 1 poz. 24
Czy Zamawiający dopuści interfejs komunikacyjny 1x USB i 1x RS232? Ponadto proponowane rozwiązanie
umożliwia m.in. komunikację z komputerem, rozbudowę o interfejs komunikacyjny (LAN/WiFi) czy wydruk z
zewnętrznej drukarki laserowej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania interfejsu komunikacyjnego 1x USB i 1x RS232, pod warunkiem
że proponowane rozwiązanie umożliwia m.in. komunikację z komputerem, rozbudowę o interfejs komunikacyjny
(LAN/WiFi) czy wydruk z zewnętrznej drukarki laserowej.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 1 poz. 27
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zapisem i odczytem badań z PenDriva w innym standardzie niż EN 1064,
przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z zapisem i odczytem badań z PenDriva w innym standardzie niż EN 1064,
przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności.
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Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 1 poz. 6 Parametry oceniane
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem lub
telefonem komórkowym – smartfonem (BLUETOOTH lub Wi-Fi)? Przy czym codziennej pracy szpitalnej
niezwykłą rzadkością jest stosowanie komunikacji ze smartfonem.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowany aparat będzie posiadał możliwość rozbudowy o bezprzewodową
komunikację z komputerem i telefonem komórkowym – smartfonem (BLUETOOTH lub Wi-Fi), wówczas
Wykonawca otrzyma 1 punkt, natomiast gdy zaoferowany aparat tych funkcji nie będzie posiadał, wówczas
Wykonawca otrzyma 0 punktów.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 1 poz. 7 Parametry ocenianie
Czy Zamawiający odstąpi od punktacji parametru „przetwornik A/C 24 bit”? Posiadanie jedynie tej danej nie mówi
nic o faktycznej przewadze w codziennej pracy.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie odstąpi od punktacji parametru „przetwornik A/C 24 bit”.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 1 poz. 7
Proszę o wyjaśnienie i podanie informacji jak parametr „przetwornik A/C 24 bit” wpływa na codzienną pracę? Przy
czym jeżeli będzie mowa o czasie (szybkości działania): analizy, reakcji aparatu na daną funkcję, czy wydruku
proszę o podanie czasu w sekundach.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że parametr „przetwornik A/C 24 bit” powoduje większą rozdzielczość aparatu tj.:
dokładniejsze odwzorowywanie przebiegów i mniejsze zakłócenia po stronie analogowej. Ponadto Zamawiający
pragnie zaznaczyć, że producent powinien wiedzieć jak przetwornik, wpływa na pracę aparatu EKG. Ponadto
Zamawiający pragnie zaznaczyć, że jest to parametr oceniany, a nie krytyczny i w przypadku gdy zaoferowany
aparat nie będzie posiadał wymaganego parametru, nie zostaną przyznane mu punkty, a Wykonawca nadal posiada
możliwość złożenia skutecznie swojej oferty przetargowej.
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 7 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED z 5 letnią baterią oraz wskaźnikiem baterii wizualnym i akustycznym?
Przy czym pojawienie się ostrzeżenia o niskim stanie baterii umożliwia jeszcze przeprowadzenie defibrylacji.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania defibrylatora AED z 5 letnią baterią oraz wskaźnikiem baterii
wizualnym i akustycznym, pod warunkiem, że po pojawieniu się komunikatu/ostrzeżenia o niskim stanie
baterii, możliwe będzie jeszcze przeprowadzenie minimum 6 defibrylacji.
Pyt. nr 8. Dotyczy zadania nr 7 poz. 16
Czy Zamawiający wymaga aby zapasowe baterie były dostarczone wraz dostawą defibrylatora?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga aby zapasowe baterie były dostarczone wraz dostawą defibrylatora.
Pyt. nr 9. Dotyczy zadania nr 7 poz. 16
Czy Zamawiający wymaga aby zapasowe baterie były dostarczone po wystąpieniu alarmu o niskim stanie baterii lub
po określonym czasie od dostawy? Przy czym oferowany defibrylator może wykonać 200 defibrylacji, takie
rozwiązanie jest dużo bardziej optymalne cenowo i z punktu widzenia zachowania ciągłości pracy.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga dostarczenia baterii zapasowych, a jedynie aby użytkownik mógł sam wymienić baterie po
zakończeniu okresu używania.
Pyt. nr 10. Dotyczy zadania nr 7 poz. 16
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wymiany baterii przez użytkownika bez utraty gwarancji
poprzez odkręcenie 1 śrubki obudowy? Przy czym narzędzie do odkręcania będzie dostarczone wraz z
defibrylatorem, a wymianę baterii może nawet dokonać osoba z bardzo małymi zdolnościami manualnymi. Z reguły
wymianę baterii wykonuje personel medyczny lub techniczny szpitala.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza defibrylator z możliwością wymiany baterii przez użytkownika bez utraty gwarancji
poprzez odkręcenie 1 śrubki obudowy.
Z poważaniem

