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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego
sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta,
transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.
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 11, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści aparat którego moc generatora wynosi ≥ 2,2kW. Jest to wartość tylko minimalnie niższa
od opisanej. Pozytywna odpowiedź na pytanie umożliwi nam zaoferowanie najwyższej klasy nowoczesnego systemu
diagnostycznego, przewyższającego większość wymagań Zamawiającego oraz umożliwienie udziału w
postępowaniu więcej niż jednemu wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu którego moc generatora wynosi ≥ 2,2kW,
pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 11, poz. 9
Czy Zamawiający dopuści aparat o wartości prądu fluoroskopii ciągłej ≥ 4mA? Jest to wartość tylko minimalnie
niższa od opisanej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza aparatu o wartości prądu fluoroskopii ciągłej ≥ 4mA.
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Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 11, poz. 54
Czy Zamawiający dopuści aparat o wartości kontrastu na poziomie 900:1? Jest to wartość minimalnie niższa
od opisanej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu o wartości kontrastu na poziomie 900:1, pod warunkiem
spełniania pozostałych zapisów SIWZ.
Zamawiający dokonuje zmiany kryterium oceny ofert w Zadaniu nr 11 poz. 71 (Formularz opis przedmiotu
zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ). Kolumna: „OPIS” otrzymuje brzmienie: „Kontrast min. 900:1”.
Kolumna: „liczba punktów możliwa do uzyskania” otrzymuje brzmienie: Kontrast od 900:1 do 1100:1 – 0 pkt; od
1101:1 do 1199:1 – 5 pkt; od 1200:1 i więcej – 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych
poprawek zgodnie z powyższym opisem.
Pozostałe parametry oceniane przez Zamawiającego pozostają bez zmian.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 11, poz. 64
Czy Zamawiający dopuści aparat który nie jest wyposażony w pilot na podczerwień, natomiast posiada bardzo
przyjazny i intuicyjny interface dla użytkownika, który całkowicie zastępuje potrzebę pilota. Powyższe pytanie
obejmuje jedynie szczegóły techniczne nie mające wpływu na użyteczność kliniczną, ergonomię czy
bezpieczeństwo. Chcielibyśmy dodatkowo zaznaczyć że są to jedyne parametry z całego zestawienia wymaganych
które ograniczają nam możliwość zaoferowania najwyższej klasy nowoczesnego systemu diagnostycznego,
przewyższającego większość pozostałych wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu, który nie jest wyposażony w pilot na podczerwień, pod
warunkiem że zaoferowany aparat posiadać będzie rozwiązanie w którym uruchomienie pętli, przeglądów obrazów,
ustawienie obrazu na monitorze referencyjnym, zoom oraz zapis obrazu dostępne będą na wózku z monitorami.
Z poważaniem

