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z Zolqcznikiem nr 4 do SIWZ (panele ze

nej

3, Je2eli chodzi o svstem jicianek

wykona ne zlgodnier z przednrierrem

Odpowied,f:
System zabttdowy wewnqtrznej mo byi
stali ocynkowonej licowane szklem).

gDPOWIEDz
na zaplyitania w sprawiie SIIWZ

),.wyKonanv zqodtlre

Szattotuni Pait:;two,
lJprzejrnie informujemy, i:i do Zanrawiaj{cego wplynqia droSba o wyja6nienie zapisu s;pecyfikacji
istotnych r,trarunk6w zamilwienia, w postqpowaniu prowadlonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia ,2004 roku Prawo Zarn6wibfi Publicznych (t,1. oz. U. z 2OI8 r. poz, 19gri) w trybie

Nie. Zomovriajclcy podtrzymuje zopisy SA/VZ i wyrnoga
Zalqczniku rtr 4.

do zabu{<lwy wewnEtrzirej blokirw operacyjnych majq byi one
ze stali nigrdzewnej czy;lgodnie z opisem techniczny,rn z ocynku ?

przetargu nieog;raniczoneg;(), na:
przebudowq llloku Opr:racyjnego i 0ddziafu Anest$zjologii i Intensywnej Terapii oraz
zaprojektowaniie i budowr; Oddziirfu Reha!illtacji Kardiologicznej Szpitala Sp ZOZSiedlce.
llealizircja przedmiotu ztrm6wienia jest realizowana vl, ramach projektu "poprawa jako6ci
udzielianych 6wiadczeri ztdrowotnych qgprzez przebudpwq Bloku Operacyjnego i Oddziafu
Anestezjologii i Intensylrrrnej Terapii z f ostosowaniern infrastruktu ry oraz zallupem sprzqtu
medycznego oraz utworztlnie oddziatu Reftabilitacji Karclibklg;icznej stacjonarnej i tlziennej wraz z
doposaieniem w specjali:ityczny sprzQt mpdyczny w spzo] w siedlcach",

l-reSi wspornniirnej pro6by iest na:stqpujqca :

wymogLt oferowania monitora min. 55" jako
pllt. 118 lub dopuszczenie monitora, kt6rV nie

\-ak. Zttmttwiaiqcy w pkt. .9t0-1-18 tlopuszcil,q monitory ,rrbulqlo*ane szklanym panelem, kt6re nie sq
urzqdzeniur'ni ntedycznymi, W zr,triqzku 2, tym, z zolqcznika nr 4 (cze:it: Zintegrowany system
sterowania i zarzqdzanio obrctzem i urzqdze,qiami dlu 2 sa! ofieracyjnych), wykreila siq pkt, _11g.

2.Czy)Lanawiajqcydopusz<:zadrzwi DP1-,!?2,0e:,DP4,DPpjakodrzwiwykonanez 1:latazwysoko-
sprq2onej pianki poliurel:anowej stanowiitrca jednoczeSrrie izolacje termicznq i akustycznq,
zapewniajqca lekkosi i sztyrvno.6i s;krzydta vv[Tkonane ze stali nierdzewnej?
0dpowiedl:

clrlwi wykononych zgodnie z zapisami w

l,
llStrona SPZOZ Sir:<Jlcer , spof z. Rolcert s; iak



4, W nawiqzaniu do zapis6w rozdzialu 1? SIWZ proszQ Q informacjq dot. wadium wnoszonego w
formie innej niz pieniqzna" Do oferty w spos6b trwaty nale2y dolqczyi oryginaf czy kserokopiq
porqczenia wadialnego? W przypadku {olqczenia do ofprty kserokopii proszq o informacjq czy

oryginal nrale2y zlo2y( przed uplywem tlrminu skladania ofert w jakim6 gabinecie w siedzibie
Zamawiajqcego, czy dolqczyi do l<operty zofertq, ale nie W spos6b trwale zlqczony z ofertq? Proszq

Inym mb2na uwzglqdnii oba zadania czq5ciowe?

iq wadl,alnego, moie to byC oddzielna koperta,
to przetgrgowq.

Ustowo PZP nie precyzuje czy WykonohtEa do kaidej cl,qici zam6wienia winien zloiyt oddzielny
dokument, dlutego tei dlecyzjq Wykonalycy jest, czy pqszczeg6tne oferty czqicictwe zobezpieczy
wodium np. odrqbnymi porqczeniami wadialnymi, czy te2 w jednym dokument:ie zostanq
p r zy p o rz qd k ow q n e p o s z cz. e g 6 I n e kw oty w did i u m d o ko n k r e lpy c h z o d a ri

Inforrnujerny, ze zgodnie z wyrnogiem ar[.38 ust.2 us;tpwy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wied PuLrlicznych (t.j. Dz. U.z 2Ot8I,poz. 1986), stapowisko Zamawiajqcego zostato rozeslane
do wszys;tkich wykonawcriw, kt6rym prze(4zano SIWZ.

p5p2lSl.rorra SPZOZ Siiedlce, rz. Robert Misiak
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