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INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2
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, 54235 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:

Zadanie nr 5
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską?
Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić
żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów,
które podwyższą znacznie wartość oferty.
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia.

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie 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:

Zamawiający nie wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności
elektromagnetycznej.
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Zadanie nr 5 - Waga lekarska ze wzrostomierzem
Czy Zamawiający dopuści wagę z teleskopowym wzrostomierzem w zakresie pomiaru 60-210 cm, takie
rozwiązanie pozwala nam wykonać pomiar zarówno małych dzieci jak i osób dorosłych.
Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający dopuści wagę z teleskopowym wzrostomierzem w zakresie pomiaru 60-210 cm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu 200g < 200 kg > 500g?
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu 200g < 200 kg > 500g.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu 100 g w całym zakresie?
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu 100 g w całym zakresie.

Czy Zamawiający dopuści wagę z podgumowanymi stopkami zamiast kółek transportowych?
Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu, gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu wagi.
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający dopuści wagę z podgumowanymi stopkami zamiast kółek transportowych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z nośnością 300 kg (maksymalny zakres pomiarowy), jest to
rozwiązanie znacznie korzystniejsze od wymaganego ?
Odpowiedź:
TAK, Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z nośnością 300 kg (maksymalny zakres pomiarowy).

Pytanie do SIWZ pkt. VIII. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt. 8. 2)c)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł ?
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00
Pytanie do SIWZ pkt. VIII. Warunki udziału w postępowaniu, ppkt. 8. 2)d)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co
najmniej w wysokości 60.000,00 zł.
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową
co najmniej w wysokości 60.000,00 zł.
Wszystkie zmiany oraz odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Roman Kalinowski
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