
Odpowiedzi na zapytanie 1

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /20 Data: 06.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na dostawę specjalistycznego  sprzętu  w  ramach  projektu
pn „Zwiększenie  dostępności  i  jakości  usług  medycznych  w  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  poprzez  zakup
specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” 
(Znak postępowania: 3815/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 – dot. Pakietu 1 – Aparat przewoźny RTG - pkt 12
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  jest  w  posiadaniu  wolnych  licencji  do  systemu  Pacs/Ris  i  systemu
informatycznego.
Jeśli nie prosimy o zamieszczenie na stornie www Zamawiającego ofert dostawców w/w systemów informatycznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wolnych licencji.  Dostawcą szpitalnego systemu archiwizacji jest IMS
Medica Sp. z o.o.  Cena podana przez dostawcę na nasze zapytanie to 16.000,00 zł  netto za 1 urządzenie
medyczne.  Przy czym Zamawiający informuje,  że  Wykonawca  informację  tą  winien jednak uzgodnić  we
własnym zakresie.

Pytanie Nr 2 – dot. Pakietu 1 – Aparat przewoźny RTG – pkt 25, 27, 29
Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg o następujących parametrach:
25. Moc małego ogniska - 19,5 kW
27. Moc dużego ogniska - 43,2 kW
29. Pojemność cieplna kołpaka – 1056KHU
Powyższe parametry zapewniają stabilną i ciągłą pracę aparatu rtg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w parametry ale nie wymaga.

Pytanie Nr 3 - dot.  Pakietu 1 – Aparat przewoźny RTG – pkt 43
Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg z zakresem poziomym ruchu lampy od 85,7 do 134cm czyli 48,3 cm.  Powyższy
zakres zapewnia duży komfort pracy technika i szeroki zakres obrazowania pacjentów na łóżkach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

              Z poważaniem


