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ODPOWIEDZI
NA20
PYTANIA
Dotyczy: postępowania przetargowego
na: „Dostawę
defibrylatorów na potrzeby Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”
Numer
ogłoszenia:
2018/Sart.
155-355020;
14.08.2018
r. 2004 r. Prawo zamówień
Działając
na podstawie
38 ust. 1,data
2 i zamieszczenia:
4 ustawy z dnia
29 stycznia
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Działając
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w nawiązaniu do opublikowanych w dn.
05.09.2018r. odpowiedzi na pytania w przedmiotowym postępowaniu oraz w związku z ich
niejasnością Zamawiający udziela dodatkowych wyjaśnień w następujących kwestiach:
Pyt 6 dot. pkt. 13 OPZ
Zadane pytanie dotyczyło zmiany parametru punktowanego.
Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez odpowiedź „wyrażam zgodę” Zamawiający będzie punktował
wartością 4 pkt zaoferowanie „Kompletu zapasowych akumulatorów i ładowarki”, zgodnie
z pierwotnym zapisem lub „każdorazowe ładowanie urządzenia po wpięciu do uchwytu ściennego”
wnioskowane przez pytającego wykonawcę?
Odpowiedź:
Komplet zapasowych akumulatorów i ładowarka będzie dodatkowo oceniana zgodnie z SIWZ. Jednak
zamawiający dopuszcza każdorazowe ładowanie urządzenia po wpięciu do uchwytu.

Pytanie nr 7 dot. pkt 38 OPZ
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga pomiaru ciśnienia bez określenia jaką
metodą. Standardową metodą pomiaru ciśnienia jest opisana w zapytaniu wykonawcy metoda
oscylometryczną. Jest to standard medyczny dostępny w każdym defibrylatorze i każdy zaoferowany
defibrylator będzie taki pomiar posiadał
Pytanie dotyczy parametru, który jest funkcjonalnością ponadstandardową
zdecydowanie szybkość pomiaru wymagana już w SIWZ metodą oscylometryczną.

zwiększającą

Prosimy o wyjaśnienie czy odpowiedź Tak należy interpretować jako potwierdzenie dopuszczenia
do zaoferowania urządzenia o pomiarze oscylometrycznym o opisanych parametrach czy uznanie,
że zamawiający będzie punktował tak samo funkcjonalność zdecydowanie skracającą czas pomiaru
( wartość dodana ) jak i standardową wymagana pierwotnie metodę pomiaru oscylometrycznego.
W drugim przypadku należy uznać, że punktacja w tym zakresie jest niepotrzebna, ponieważ każde
zaoferowane przez wykonawców rozwiązanie otrzyma tą sama ilość punktów.
Sporządził(a): Monika Świerblewska

Odpowiedź:
Odpowiedź TAK oznacza dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o pomiarze oscylometrycznym
o opisanych parametrach.
Pytanie 8 dot. pkt 39 OPZ
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga jak wyżej funkcji pomiaru ciśnienia nie
określając jaką metodą ten pomiar ma się odbyć.
W pkt 39 zamawiający punktuje funkcjonalność eliminacji artefaktów ruchowych, której nie zapewnia
standardowa , w tym opisana w zapytaniu metoda pomiaru.
Udzielając odpowiedzi na TAK na pytanie zamawiający przyznaje punkty zarówno urządzeniu
wyposażonemu standardowy system pomiaru ciśnienia ( wnioskowane w pytaniu ) jak i urządzeniu
który posiada standardowy pomiar i dodatkowo bardzo potrzebną w pracy ZRM funkcję eliminacji
artefaktów ruchowych (opisaną w pierwotnej wersji SIWZ) co powoduje, iż punktacja w takim
przypadku jest niepotrzebna, ponieważ każde zaoferowane rozwiązanie otrzymuje punkty.
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający podtrzymuje jako parametr punktowany wyłącznie
pierwotny zapis SIWZ w pkt 39?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza standardowy system pomiaru ciśnienia jak i urządzenie z eliminacją
artefaktów ruchowych. Zgodnie z SIWZ utrzymujemy parametr dodatkowo oceniany jakim jest
synchronizacja pomiarów ciśnienia.

Sporządził(a): Monika Świerblewska

