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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 8
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:
ZP/3/2018 Zadanie nr 5
Pytanie nr 1, dot. wagi niemowlęcej, parametr 2.5: czy Zamawiający dopuści podziałkę 10 g < 10 kg > 20 g?
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający dopuści podziałkę 10 g < 10 kg > 20 g
Pytanie nr 2, dot. wagi ze wzrostomierzem:
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana waga miała zintegrowaną z podstawą, bezpieczną platformę antypoślizgową?
Zintegrowana platforma z podstawą wagi daje 100% bezpieczeństwa oraz dodatkowo jest lepiej zabezpieczona przed
zniszczeniem elektroniki,
w przypadku, gdy pacjent stanie na róg platformy – waga i pacjent nie wywrócą się.
Platforma luźno położna na podstawie i nieprzymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta, zwłaszcza w razie ważenia
opiekuna i dziecka jednocześnie, co może prowadzić do wystąpienia incydentu medycznego, a co za tym idzie do roszczeń ze
strony pacjenta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby waga miała zintegrowaną z podstawą, bezpieczną platformę antypoślizgową, ale dopuści takie
rozwiązanie.
Pytanie nr 3, dot. wagi ze wzrostomierzem:
czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała cztery czujniki pomiarowe? Cztery czujniki pomiarowe gwarantują prawidłowe
ważenie na środku wagi lub na jej krawędzi oraz zapewniają większą dokładność pomiarów. Pozwala to zaoszczędzić czas na
dokładne ustawianie pacjenta lub przygotowywanie wagi do ważenia. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ważenia dziecka
wraz z opiekunem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby waga posiadała cztery czujniki pomiarowe, ale dopuści takie rozwiązanie.
Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.
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