Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463 e-mail i tel. kontakt. na stronie

www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html

Sokółka dn. 16.01.2019r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na
dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV– 33100000-1 Urządzenia medyczne w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej, Działania 8.4Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki
nad matką i dzieckiem na OddzialeGinekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”.
Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2019 Nr ogłoszenia – 2019/S 009-016009 z dnia 14 - 01- 2019r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Grupa 5 – Kolposkop video poz. 22 – Zamawiający w pkt. 22 wymaga komputera panelowego. Czy określenie, które
występuje w treści – monitor 24”, dotyczy wielkości ekranu tego komputera czy Zamawiający wymaga dodatkowego
monitora komputerowego?
Odpowiedź: Określenie, które występuje w treści – monitor 24”, dotyczy wielkości ekranu komputera.
Zamawiający dopuszcza komputer stacjonarny w zwartej obudowie z monitorem.
2. Grupa 5 – Kolposkop video poz. 22 – Czy zamawiający dopuści do postepowania komputer panelowy o rozmiarze
ekranu 23,8”, co jest wielkością standardową w tego typu komputerach i najbliższą wymaganych 24”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Co zamawiający rozumie poprzez nazwę komputer panelowy dostosowany do rejestracji vid? Czy jest to komputer
stacjonarny w zwartej obudowie z monitorem, czy komputer przemysłowy panelowy? Czy komputer panelowy ma
być wyposażony w ekran dotykowy, skoro w zestawie musi posiadać myszkę i klawiaturę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer stacjonarny w zwartej obudowie z monitorem.
4. Czy zamawiający wymaga wyposażenia dwóch monitorów, które będą podłączone do jednego urządzenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga poz. 20 i poz. 22.
5. Czy zamawiający dopuszcza kolposkop bez polaryzacyjnego układu redukcji odblasków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert
Zatwierdził:
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

