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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 7
Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego i IT w ramach projektu nr
RPDS.06.02.00-02-0060/16” (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 593395-N-2018 z dnia 2018-07-23)
Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Białowieska 74a, 54-235
Wrocław, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz
wyjaśnieniami:
Dot. zadania nr 2 Zakup i dostawa Aparat USG
1. Dotyczy Załącznik nr 7b do SIWZ, Zadanie nr 2, Pkt 17. Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści
aparat USG posiadający pełną archiwizację na dysku HDD wbudowanym w aparat o pojemności 500 GB, wbudowaną w aparat
nagrywarkę
DVD-R,
formaty
zapisu
DICOM,
AVI,
BMP
?
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania dopuści aparat USG posiadający pełną archiwizację na dysku HDD
wbudowanym w aparat o pojemności 500 GB, wbudowaną w aparat nagrywarkę DVD-R, formaty zapisu DICOM, AVI, BMP
2. Dotyczy Załącznik nr 7b do SIWZ, Zadanie nr 2, Pkt 33. Czy Zamawiający może wyjaśnić czy w przedmiotowym punkcie nie
zaszła omyłka pisarska. W tej chwili jest wymóg następującej treści:
„Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna, wieloelementowa, wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji
częstotliwości fundamentalnych; zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 do 4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne,
min. 5 optymalizacji częstotliwości harmonicznych; kąt patrzenia głowicy min. 90 stopni; ilość elementów akustycznych min.
120 szerokość penetracji max 40 mm; ilość elementów akustycznych min.250”
Chodzi o fragment zaznaczony żółtym kolorem. Fragment zapisu wygląda jak końcowa część punktu 31 SIWZ i wygląda na
omyłkę pisarską. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę.
Odpowiedź:
TAK, zadanie nr 2 pkt 33 zawiera omyłkę pisarską.
Prawidłowe brzmienie pkt 32 dla zadania nr 2:
„Głowica sektorowa elektroniczna, kardiologiczna, wieloelementowa, wieloczęstotliwościowa, min. 5 optymalizacji
częstotliwości fundamentalnych; zakres częstotliwości pracy co najmniej od 2.0 do 4.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, min. 5
optymalizacji częstotliwości harmonicznych; kąt patrzenia głowicy min. 90 stopni; ilość elementów akustycznych min. 120”
W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej zostanie zamieszczony aktualny Formularz ofertowy
zawierający poprawiony załącznik 7b
Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.
Przewodniczący Komisji Przetargowej Roman Kalinowski
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