Ostrów Wielkopolski, dnia 27.01.2020 r.

Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy zainteresowani niniejszym
postępowaniem

Znak sprawy: FDZP.226.04.2020
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do laparoskopii dla bloku
operacyjnego chirurgicznego.
W związku z zadanymi do niniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający udzielił na nie
następujących odpowiedzi:
Pytanie dotyczy INSUFLATOR CO2 – 1 SZTUKA
Czy Zamawiający dopuści insuflator bez butli gazowej, pozostałe parametry bez zmian. Informujemy,
że żadna firma produkująca sprzęt laparoskopowy nie wytwarza ani nie dystrybuuje butli gazowych.
Odpowiedź: Po ponownym rozpoznaniu rynku, Zamawiający dopuszcza insuflator bez butli gazowejmodyfikacja załącznika nr 1 A do siwz. pkt 69.
Pytanie dotyczy ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 1 SZTUKA , pkt 27 oraz 28
Czy nie zaszła oczywista omyłka, że Zamawiający wymaga dwóch źródeł światła Xenon i LED? Czy
w związku z tym Zamawiający dopuści tylko jedno źródło światła – albo Xenon albo LED?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga źródła światła w technologii Xenon lub LED- parametr
punktowany- modyfikacja załącznika nr 1 A oraz nr 1 do siwz.
Z związku z powyższą zmianą Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie kryteriów oceny
ofert - ROZDZIAŁ XVI: Informacja o trybie otwarcia oraz kryteriach oceny ofert, pkt III.3.3
otrzymuje nowe brzmienie:
„III.3.3. Kryterium Parametry techniczne- 20% waga kryterium, przy czym 1% = 1 punkt. W
kryterium, w którym zamawiającemu zależy, żeby wykonawca potwierdził spełnienie określony
poniżej parametrów zostanie zastosowany następujący podział punktowy:
KAMERA ENDOSKOPOWA:
12

programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik
giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop
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TAK - 10 pkt.
NIE – 0 pkt.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
.
27

Źródło światła Xenon o mocy min. 250 W lub LED o mocy min. 240 W i
żywotności min. 60000 godzin

LED - 10 pkt.
Xenon – 0 pkt.

Pytanie dotyczy POMPA LAPAROSKOPOWA Z AKCESORIAMI WIELORAZOWYMI DO
DRENÓW POMPY, pkt 78
Czy nie zaszła omyłka pisarska i zamiast (20 sztuk) powinno być (20x) - zapis informujący o ilości
cykli sterylizacyjnych, a nie ilości wymaganych sztuk?
Odpowiedź: W związku z oczywistą omyłką, Zamawiający potwierdza, że pkt 78 ( po powyższej
modyfikacji 77), przyjmuje brzmienie: „Końcówka ssąco-płucząca 5-6mm/30-32cm z wielorazową
sondą elektrochirurgiczną (możliwość min. 20 x sterylizacji) typu „L”- modyfikacja załącznika nr 1
A do siwz.
Jednocześnie Zamawiający informuje o przesunięciu termin składania i otwarcia ofert na dzień
30 stycznia 2020 r. odpowiednio na godz. 10:00 i 10:30.

Z poważaniem
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Dariusz Bierła
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