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SzP.ZP.271.9-2.19

Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzedaż i dostawę systemu zamkniętego do pobierania
krwi wraz z dzierżawą automatycznego czytnika do pomiaru OB na okres 24 miesięcy
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż mylnie udzielono
odpowiedzi na pytanie nr 4 w „Odpowiedzi na pytania” z dnia 29.01.2019r. znak SzP.ZP.271.9-2.19.
W „Odpowiedzi na pytania” pytanie nr 4 jest:
Pytanie nr 4, dot. Grupa 1, poz. 29 (wymagania pkt.15):
W związku z tym iż urządzenie Sediplus S 2000 wymaga do komunikacji z stacją roboczą karty rozszerzeń
z portami typu RS232, zwracamy się, aby Zamawiający dopuścił stację roboczą typu desktop pc
o równoważnych parametrach. Uzasadnieniem jest to, iż pomimo dostępności rożnego rodzaju emulatorów portu
typu USB-RS232, nie gwarantują one stabilności i poprawności transmisji między urządzeniem a stacją roboczą
- co w bezpośredni sposób przekłada się na jakość i komfort pracy. Pragniemy również dodać, iż jest to
technologicznie sprzeczne z zaleceniami producenta aparatu i żadne z naszych urządzeń Sediplus S 2000
zainstalowanych na polskim rynku nie jest podłączone do komputera typu laptop.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ – mobilne stanowisko komputerowe typu laptop ma poslużyć do pracy w dziale diagnostki
laboratoryjnej. W laboratorium istnieje możliwość podpięcia urządzenia do innej stacji roboczej z portem
RS232.
W „Odpowiedzi na pytania” pytanie nr 4 w.być:
Pytanie nr 4, dot. Grupa 1, poz. 29 (wymagania pkt.15):
W związku z tym iż urządzenie Sediplus S 2000 wymaga do komunikacji z stacją roboczą karty rozszerzeń
z portami typu RS232, zwracamy się, aby Zamawiający dopuścił stację roboczą typu desktop pc
o równoważnych parametrach. Uzasadnieniem jest to, iż pomimo dostępności rożnego rodzaju emulatorów portu
typu USB-RS232, nie gwarantują one stabilności i poprawności transmisji między urządzeniem a stacją roboczą
- co w bezpośredni sposób przekłada się na jakość i komfort pracy. Pragniemy również dodać, iż jest to
technologicznie sprzeczne z zaleceniami producenta aparatu i żadne z naszych urządzeń Sediplus S 2000
zainstalowanych na polskim rynku nie jest podłączone do komputera typu laptop.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza stację roboczą typu desktop pc o równoważnych parametrach
Przedstawiona zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem.

