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08-1f0 Siedlce

Pismo:

ODPOWIEDZ
ma zapytania w sprawie SIWZ

5. W dodatkowjch plikach umieszczono rzut pigtra IIL W jal<im zalffesie

Uprzejmie infbrmujeniy, i2 d.o Zamawiajqcego wptyngla proSba o wyjaSnienie zi

warunk6w zam6wieni{, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w usti

roku Prawo Zam6wieh Public:znych (tj. lDz. lJ. z 2078 r. poz. 1986) w trybie przeta

Realizacja przedmi$tu zant6wienia jest realizowana w ramach pnojekl;u "Pop

Dozadaniali2

1. Termin reali:zficji - w warunkach umowy poclano termin 15.0E.2019 ;w SI

podanie w{aSciwego te[minu z:akonczenitr rob6t dla zadania 7 i2.
Odporvied:Z - termin ftalizacj\ zadaf I i',1 - 30 .11 .2019r.

2. Czy zamawialqcy wymaga aby rvszystkie zastosowane oprawy o6wietleni

montazu urz4dzef w oliektach szpitalnych?
o
3. osprzgt elektroinstalacyjny ma posiadai porvlokg antyba
w niach, czy tyll,lo w pomiesz:czeniaohtzw, Czystych?

O ie wymaga

Do zadanianr 2

4. $/ Programie Funkcjonalno - U;lytkowym - oddziat l{ehabilitacji Kardiolo
pigtra ; kt6ry swoinr oprazem nie odpowiada rzutowi II pigtra umieszczonemu w
okreslenie , kt6ry zrzth6w II pigtra jest wrqZ4cy,

OdpowiedZ- wi42qce sqrzuty umieszczone w dodatkowym pliku

Siedlco dnia: 20 19 -02- 1 4

isu specyfikacji istotnych

wy z dnla29 sIycznia2004

u nleogranlczonego, na:

i oraz zdprojektowanie i

Siedlce.

jakoSci udzielanych

utwoilzenie Oddzialu

specj alistyczny sprzgt

30.11.2019. Prosimy o

posiad-aty atest PZH do

'jnq? Iezelitakto czy

1 , za,mieszczono rzut lI
atkowym pliku. Prosimy o

e obejmuje tg
kondygnacjg?
OdpowiedZ - zadante: paprojektuj i wybuduj obejmuje zapt'ojektowanie i budowg d
kondygna<ji II i m.

T'erapii z dostosow{niem infrastruk'l:ury oraz zakupem sprzptu nnedycznego o

Rehabilitacji Kar$iologicznej stacj,onanne.i i dziennej wrazz doposaZeniem

medyczny w SI'ZOZ w Siedlcach",

TreSi wspomnianej prfSby jest nastgpujqca :

Sporzqdzila - Anna J

dodatkowych



7. vy instalacig gaz6w meclycznychbez podania iloSci puir h.

UmoZ :bardz,o skrajnych ilo6ci, a co zalym idzie bardzo duz$
wSr6d okladne po,lanie iloSci punkt6w pt'zylqczeniowych ora{
okreSl

ohrozprowadz
dl62korvym dla

a. W gabinecie

przezzametwiajqcego {la tego systemu. Prosimy o okreSlenie iloSci purkt6w przyzyvi,owych z okreSleniem nr
pomieszczefr,
Odpowiedl - centralka instalar;ji przslz;yvtowei ma znajdowai sig w polcoju pielggniarfek. Kazdy pacjent ma mie6

8. PFU wyrnienilznazruy instalaclg przyzywowa bez podania szczeg6low orap wymagan stawianych

mozliwoSi wezwania flersonelu ze swoje,;go l62ka (przewodowy manipulator z panehi nadl6zkowego). W WC
pac.jent6w na sialach i !v WC nakorltarzl - przyciski wzywajqce . Pr:zyciski wzywaj4pe personel r6wnieZ w sali

g. C:zy projektor{,any system przyziywowy mazosta( zirrtegrowany z innymi s1,]stemami istniej4cymi (np.

telefonicznym , pr;ryzy]wowym itp.) w S:zpitalu Mlejskiur ? Je6li tak to jakimi ? ProsJmy poda(,tazv"1' oraz
producent()w.proouoenr0w.
bdpowied;Z - system p{ry"y*o*y dla Ocldzialu Rehatrilitacji I(ardiologicznej nie bq{zie poL1czony zinnymi
sy stemami prz:y zy w ovlymi istni ej 4cymi',v szpitalu

10. Poniewaz na rfynku istnieje bard:zo szeroka gama systemour pt'zyzywour1clt
ogronma prosimy o okfeslenier wymagari minimalnych jakie sl.awia Zamawiajqcy dl

Odporvied:Z - System f,rzyzywowy cyfroiuy, r:entralka o pojemnoScli wystarczaj4cej
odzwierciedlenie w
w wyniku mocnego

przy drzwiach

gimnastyc;nej i gabinfcie zabiegowym. W kazdym z lych pornieszqzetimaj4 sig r6wiriez znajdowa(, kasowniki
potwierdzaj4ce plzybvpie personelu.

Nad drnviami Swietln{ i dZwigkorva sygnalizacja wezwan, kt<lra r6wniez bgdzie mi
centralce. lPrzewodowd manipulatory pacjent6w podlq.czane do pan,oli w spos6b, kt(
poci4gnigcia bqdL zalt\4tania nie spowodruje wyrwania gniazda z panelu. Kasowniki
wejSciowych. Dodatkfwa sygnalizacja zWC z mozliwoSci4 irlentyltikacji sali, z kt,

MozliwoSi zgraniahisforii wozwan z cetrh'alki systemu. Na salach r:horych system

bgdzie ulokowany w p[nelach nadt6zkor,'yc]r. IfuZdy pacjent ma miei manipulator,
nrozliwo6i wezwania pomocy jak r6w.nir:r2 zelqczyt odwietlenie mitisc,owe 16zka.

ich rozpigtoSi cenowa jesl:

tej instai4cji.
a planowanego oddzialu.

j przychodzr wezwanie.
acil Drzvzvwowel

kt6rego bgdzie mial

', montaz' i uruchomienie
isie projektu Bloku
u tych oddziat6w kt6ry w
4 budynku. Prosimy o

vnosaZenie wchodzi w

przaz

Do zadania I

stwolzenierjednoliteg! dokurrrentu dla ka.2dego oddzialu okrerilaj4cegc, jaki sprzgt i
zakres zadania.
OdpowiedZ -urzqdzr>rlia wymienione w zalqczniku nr 4 do SIWZ -- of'er1a techni

1 1. W specyfikacj i Zamawiajycy podaje
sprzgtu merdyozne go ol az ur ztydzeli tl'wa I,3 z\4i

Operacyj nego i Oddzidlu Inte nsywnej Tr::rapi i
dulej czgSci nie stanorfvi, ani sprzgtu me<llyczn

12. Czy lcosztory$y ofeftowe rnaj4 <lpierai sig wyl4s2nie ua przedrniat'ach za

Zamawiaj4cego , azy tpz mog4 zawierac clodatkowe pozycle nie uu,zglgdnione w
OdpowiedZ - kosztorlsy mog4 zawierai dodatl<owe pozycje, przedmiru jest pomoc

Soorzadzila - Anna J

dmiarach ?



jivany sll stem stercrw an i a i zar zqdzania obrazem i w z1dzeniarn dla214.DoIycrzy: Zintegrrrivany sl/stem stercrwania izarzqdzania obrazem iwz1dze
ampy operac yjne. C:z! Zamawiajqcy wyrazi zgodE na dostarczenie s)/ster.nu zilampy operac"yjne. C:z! Zamawiajqcy wyrazi zgodE na dostarczenie s)rstemu zinteg

lamp operacyjnych (z uwagi na integracjg katner w lampach), spehriaj4cych wy agane
tychfunkcjonalno6ci (lec:z odbiegaj4cych nieznacznie szczeg6lowymi parametrami

dopugzcza zmrang
danych rob6t?

sal operacyjnych oraz
s41i operacyjnej oraz
od urz4dzeh gl6wne
za,wartych w opisie

zan na ptapie oceny kart

oferent6w i dokonanie

W A Z KAMERA HD I

w zakresie 18-28 cm oraz

nio w pole operacyjne.

bez wskaZnika

podl4czenie dowolnego

Niemieclriego producenta o

ziach? Rpmiona sq latwe clo

parametr6w) a nastpfnie zgodzi sig na dokonanje ocen,y konkretnych rozwi
materialovi,ych?

Ro olty Zamawiaj4cemu narozszerzenie grupy potencja

wy zc:zeg6howy<>h na etapie oceny katl materialowych.
Od isrmi SIWZ

15. Lp. 6. C:zy iaj4cy dopuSci lampg renomowanego Niornieckiego prod ta o pelnej izamknigte.l
konstmkcji w sztaLcie w4skiego wycinka kuli, przystosowan4 do

i operacyjnej?
acy zkaZdym systemem

wentylacji na

warto6ci 150cm?

OdpowiedZ - zgodnie z SlWll

17 . Lp.r3. C:zy zamaffiajqcy dopuSci lampg dzialaj 4c4na za:;aclzie oclbicia Swiatla koncenh'owanvch 66 led'6w
nlew dla uzytkownikal) I-edy oSwiellaj4c lustro lampy zapewniaj4 iednorodnv strumief Swiatla

Odpowied2 - tak
216. Lp.10,27. Czy

L1rL2 (20%)

o wysokiej
OdpowiedZ - tak,

19. Lp. 30 - 40. Czy
kamery Ful
mon[owana
mozliwoS6
10 x zoom

72 x zoom c: frowy
funkcja

wiaj4cy dopuSci lampg o parametrach: dl0 regulowany

nia obrazow

FIKTOF
I

bezpieniovvoSci i nie oSlepiaj4 uzytkownika przez {wiecenie bezl
Zafiaw iaj qcy doprtszc:za rakie r ozw iqzanie

18. Lp.22. Czy zatfawiajqcy dopuSrli lampg o regulorvanej ternperaturze
', 

o rp o r:nu* uni a b arw ?

OdpowiedZ - nie

a

a

a

a

a

mawiaj4cy dopu$ci lampg wyposahorrqw kamerg o nastgpuj parametrach:
D (1080p):
uchw'ycie centralnym lampy

ia i p o dl:4czania b e z uzy cia nar zE dzi
zny

Sterowanie fu rf kcj ami kamery z p oziomu,ekranu dotyko we g o :

. w+qczenielwlIqczeniekamery

. zoom
o obr6t lewo/pfawo
r auto Focus
o stopklatka (zpmrohenie obrazu')

Sygnal z kamery r.qip'owaclzony na rlin. 2 gniazdach HD-SDI kJ6re umozliw
odbiomika syg[alu w.jakoSci HD.

O dp owie clZ - tak, Zatttawi aj q cy d opus z <:za takie r o zur iqzanie

Pytania do punhtu 2l KOLIJMNA A|IES'IEZJOLOGICZNA --2 SZT

20. Lp. 3. Czy zamafviaj1cy dopu6ci kolumng anestezjologiazn4 renonowanego

Sporzqdzlla -. Anna .l
STARSZY

ska

na nich mniei zabrudzer..



22.Lp.11, Czy zamatlialqcy dopuSci kolurnng wyposazon4 w punkrty poboru gazu

firrny medycznQj niz kolumna?
Odpowied:Z - tak

23. Lp. 22,2'3. Czy z\4mawizrj4cy dopuSci kolumng o zasiggu od puLnktu

gtrowicy zasilulQcej 12Clcrn, oraz stosunkn dtugoSci ramion l:1?
Odpowiedl - nie zgoclrfie zzaltisamiSl\tlZOdpowiedl - nie zgoclrfie zzaltisamiSl\tlZ

24. Lp.26,27. Czy y'amawiajqcy doprLSci kolumng nie wyposa:Zonq w przya

wy'posa2onego w
oraz hamulce c

w ptitki o powierzc
one nlnreJ mleJSca

iar rur gazow medycznych,
w specjalne trzymadlo do

renomowaneJ

ia do do osi obrotu

do zwalniania hamulc6w
we przyciski do zwalniania
siadajEcE rQczrrq j ednostkg
ia obok kolumny?

(6rednica) 60cnr

zamykane kanaly
przy dw6ch przegubaclr

Ramiona s4 latwe do
na nich mniei zabrudzen

i 560x490 mm? W wvniku
w promieniu obrotu niz

o wystaj4cym uchwycie.
gu 10kg, zamontowan? na

p6lek stanowi4 dodatkowe

uchwycie na tylnej wysokoSci i dodatk
zmiany wysokorici , a zarniast tego p

pozwalaj4c4 na obsl pc'trzeby przebywa
Odpo zapisami SIWZ

25. Lp. 32 Czy zamafiiaj4cy dopuSci wysiggnik do rnocowania dr1Zl<a infuzyjneg
orazudzwigu )Qkg?

Odpowied;Z - nie, zgodnie z zirpisami SI'WZ

Pytania do punktu 3. KOLUMNA LA.PAR.OSKOPOWA - I SZ;T

27. Lp.3. Czy zamatltiajqcy dopudci kolumng anestezjologiczn? renomowanego $iemieckiego producenta o
ramionach w pfzekrojuL przypominajqcych prostok4t o zaofu'qglonych krawt
utrz.yrnania w cfvsto6ci a dzigki pionowej, a nie sko6nej Scianie bocznej, osi

Odpowied:Z - nie, zgo(nie z zirpisami SI'WZ

Odpowied:Z - tak

30. Lp. 18, Czy zamalviaj4cy dopuSci l,.olurnng wyposazonq
zasl.osowania gpecjalnej budowy kolumny zajmujE
standardowe o $odanyoh wyrniarach.

Odpowied:Z - nie, zgcrdnie z zitpisami SI'WZ

31. Lp. 20,21,26, . Czy zttmawiaj4o.y dc,puSci kolumng wyposazon4 w szufl
ulatwiaj4cym ofwieranie i zamyk,arLie. o wymiarach 555x16t)x375rnm, o ud

trzgbsfi<a SiT ,RSporzqdzila - Anna

6w?
wa snuczrego. Mog4



aa
JJ Lp. 26, 28. Cz1, zamawiaiqcy dopuSci kolumng nie wyposirzon4 w przycis$i do zw4lniania hamulc6w

OdpowiedZ - nie, zgoflnie zzapisami SIWZ

Niemieckiego ploducenta
ziachJ Ramiona s4 latu,e

, osiada na nich mniej

'innej renomowanej

39. Lp. 18. Czy zamlwiaj4cy dopuSci kolumng wyposazon4 w p6lki
zasitosowania specjallnej budowy kolumny zajmujq ,cne

niz standardornfe o poclanych wyniarach.
OdpowiedZ - nie, zgopnie z zzapisarnt S).WZ

40. L,p. 23. Czy zanlawiajqcy dopuSci kolumng
porgaze do ma]nipulowania kolumn4 i nie
byr5 r6wniez rvfkorzyr;tane jako rniejsce do

OdpowiedZ - nie, zgo@nie z zzapisami S)IWZ

o powlerzc i 560x490mm? W wynil,lur
obrofuLsca w promieniu

gdzie naroZniki wraz z bokam p6lek stanowi4 dodatkowe
sE zabezpieczone nakladkami z sztucznego? Mog4
mocowania dodatkowych low.

mnleJ mre

o

wlgu
wystaj4cym uchwycie,
10kg, zamontowan4 na

42. L,p. 28, 29. Czy zamawiaj4cy dopuSci kolumng
umieszczone vf uchwycie na tylnej Scia

hamulc6w ord,z zmiany wysokoSci w
steruj 4c4 (pilo{) pozwalajycq na obslugE

OdpowiedZ - nie, zgddni e z :zapisami S.IWZ

43. L,p.'-\1,32. Cz:|, zama,wiaj4cy dopuSci wysiggnik dwuprzergubowy do mo{owa.,ia monitora o zasiggtt
(Srednica) 60c,ft oraz udZwigu min. 7 kg?

OdpowiedZ - nie, zgtdnie z :zapisami SIWZ

Splorzqdzila - Anna rzgbska

Awt



OdpowiedZ J nie
o (]niazda gazpwe zamontowane symetrycznie na dw6ch frontowych Sci

Scianki: 2x tlpn, 1x sprqZone powietrze, 2xpr6imia (punkty poboru hrmy I

niowych o nastgpujqcych

y do Sciary.

rno1na lqcznie zawiesii

nkach. ffyposazenie jednej
stal TM)

frontowych Sciankach.
w 2. gruppch po 4 bolce), 1x

toSci dodatkowych gniazd

elektryczne rezerwowane

flada (pod doln4 p6lk4),
wysuwanym wieszakiem

sZerokoS6 450 rnm x

b<>z widocznvch Srub. nit6u,
i osi w zakresie min 100

i o zasiggu 500 mm
igu-2 szt.

OdpowiedZ 1 nie
. (jniazda ele[tryczne La p+zszczyfnie r6wnolegkj do rlciany. Gnia

ozrraczo\e 1,1{ lorem ozerw onynr.
OdpowiedZ - tak

o P6lka latwa. po utrzymania w czrysto6ci: powierzchnia p(rlki g6rna gladka
mocuj4cych, otwor6,w oraz rant6w. P6lkabez moZliwo5ci otrrotu wok6l w,

stopni.
OdpowiedZ - nie

o I)rqhek infu{yjny z wieszakie,m kropl6wki z obrotowyrl ,,vieszakiem .

(wyniar mieizony od osi obrolu do metalowego zaczepu) i udZwigu 5 kg

clo

OdpowiedZ - nie
. Wysiggnik inonitor:a i drqZek infuzyjny niewyposailony

clo prowadze[ia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz

45. Czy Zamawiaj4cy dopuSci zamiast rnonitora opisanego w pozycjach
90-1 18 monitor niem$dyczn), o nastgpuj4cych parametrach:

regulowane $rgonornicznym i p,okrEtlami.
OdpowiedZ -lnie
Ilrak aluminiowych zamykanyclt schowk6w na nadmiar l<abli mocowanyc
z: m o zl i w o 5 c i'4 *atw e' go de monl.aZu do c zy s zczenia.
OdpowiedZ-f nie
Gwarancja 2$ miesi4ce.
OdpowiedZ l tak

wwe zattzaskiwane kanaly
hamulce c e przy dw6ch przegubach

do spodu p6Lki za sztfladq,

* Przekqtna nie rirniejsza niz 55"

Sporzqdzita - Anna ,i strzqbska



* CzgstotliwoSi pflonowa [Hz]23 - 70

* WyjScie Audio flnalogowe 1 x 3,5 mm jack
* Wyj6cie Audio pigital I x SPDIF
* Pilot IR; RS-23?C (9-pinowe D-sub) rilejScie
* Czuinik Swiatla otoczenia:
* Zinleglowane, rJvyzwalan e dzialania pr:ogramowalne
* ZuLycie energii [W] 110
* Tryb oszczgdno$ci energii [W] < 0.5 (ECO Standby)
* Wyrniary (szer. x wys. x gt.) [mm]
E Bez podstawy: t 239 x712 x19
x Zintegrowany d

OdpowiedZ - tak, iaj4cy dopuszc:za monitor niemedyc:lny o podanych paranr

techn
z kame HD rnonitor -- 2 szt.

Odpowiedz'r - tak

47. Ad. Pkt. l6

trach

med

ksztalcie litery X, w kt6rej
rodkowej i zabezpieczona

oflnSci do postgpovrania wysokiej jakoSci lannpg operacyjn4
rypie o6wietlenia endoskopowego do 5% wyjSoiorvej jasnoSci
e 4zapisami SIWZ

60601-2-41 na poziornie 1200 mm? cilgbia oswietlanie powyzej tej warlosci jest
\zywana, gdyZ, realna $lgbokoSi pola oporacyjnego zawsze j est mniej sza od tej war

lampy.
Odpowied/ - tak

49. Ad.Pkt.2',7
czy zamawiajqcy doprfsci do zaoferowania lampg operacyjn4 z gLEbiq oswietlenia L

mozliwoSci4 zmniejszenia
daje 8000 lux?

j ednorodnej, ultracienkiej,
ldpowiedniemu ksztaltowr
ia utrzymy wanie czystoSci

+L2 (20%) wg normy IEC)
powszechnej praktyce nic:

50160 Hz. O calkowitym
od wymaganej?

50. Ad. Pkt.28
czy zamawiaj4cy dofusci do zaoferowania larrpg operacyjnq z zasrlaniem 230y
poborze mocy elektryr:{nej lampy r6wnej 236 w co jest waftorici4 minirnalnie wyzszi

Odpowiedl; - zgodnie 4 zapisami SIWZ

Odpowiedl;- tak

r6wniez 10

medycztn1 z
pkL za Iampg acyjnq, w kt6rej oprawa

o 330"

Sporzqdzila - Anna zgbska

mozliwoSci4 rgc rotacji kamery



poprzez uchwyt sterylny karnery? R<>zwiqzanie takie jest najbar<lziej precyzyjne
dostgpna jest futtkcja $topklatki co maksyma.lizuje funkcjg urzqdzetnia,

OdpowiedZ - tak

53" Czy ze w:zglgddw epidernLiologicznych'Z.amawialqcy bgdzie wymagat i dodatk

czaszy byla pokryta powlok4 antybrlkter:yjnq, co porwoli na ;zachowanie

uZytko jvaniu. Dodatkowo

punklowal

nczych diod LED, takie

punktowal, aby obudowa
na blokuiej higieny

powlgk4 antybakteryj n4,

- 2 szt.
ia mr:d

kolumng anestezljologiozn4 wyp
wysokoSci d<t z-,arz:4dzania nadmiar
wymaganegc., i praktyczniej sze pod

pionow4 wykonanq

sazon4 w ergonomlozne I

m kabli? Takie rozwi4zanie
qtem utr zy mania czy sto S ci,

zwalniania
uchwytach

54" Ad. Ptkt. 4
Czy Zamawiaj4cy do$uSci do postgpowania kolurnng anestezjologiczn4 z glowicat

OdpowiedZ - nie, zgddnie z :rapisami SIWZ

59. Ad. Pkt. 32
Cz Zartawiaj4cy dopuSci do postepowania
wysiggnikiem do molowania drq2ka inluzyjnego
OdpowiedZ - nie, zgddnie z rzapisarni S1WZ

60. Ad.I'kt. 33
Czy Zamawiaj4cy $opuSci do postr2powania

wysiggnikiem do mo(owania dr'4zka inluzyj nego
OdpowierlZ --nie, zgfclnie z :zapisami StWZ

58. Ad. Pkt.26
Cz:,y Zamawiaj4cy drrfuSci do zaoferora,anieL kolumng anestezjolol4iczn4 wyposazol
blokady obrotu ran]rion oraz zmrarty wysokoSci umieszczone w dw6ch
zorientowanych piondwo zainstalowan;,ch rLa Sciance glowicy?

kolumng anestezjologi czn4 z d*u.u-i"onym, obrotowynt
na kolumnie o zaLsiggu 60 cm i ud{wigu 20kg?

amawi]ajqcy nie wymage; dopuszcza, aby obudowa czaszy byla
ie nie pgdzie dodatkowo punktowane

Sprorzqdzila - Anna ,Jflstrzgbrska



n szt.

W zwiqzkur z l:.ym, ze { opisu nie wynika jednoznacznie czy 2lamatuiaj4cy dopuszc:
ramionami o ksztalcie flwuwypuklo-dwuplasl<im prosimy o wyjaSnienie czy takie ro
dodatkowo punktowanp?
Odpowiedz'r - nie

Czy Zamawiaj4cy dop[r6ci do postgpowirnia kolumng laparoskopow4 wyposazon4 r,], ergonomiczne i estetyczne
organizery z moZliwQ6ci4 regulacji wysokoSci do zarz4d',zania na.dmiarem kabli? Takie rozwi4zanie jest

62" Ad. Pkt. 9

y dc,qu6ci do zaoferou,ania. kolumng laparoskopow4 wyposazonq
ramion umieszczone w dw6ch ergono.miczrLych uchwytach

na 6r:i@nce gtowicy?
OdpowiediZ - nie, zgo{nie z zapisami SIstr{Z

Dot
szt,

67. Ad. Pkt. 4

68. Ad. Pkt. 9
Czy Zamawiaj4cy dopilSci clo postgpowania kolumng laparoskopolv4 wyposazon4

kolumng laparoskopow4 :z

i4zanie ijest dopuszczone i

w przyciski do zwalniania
zoriento;wanych pionowo

drqzki infuzyjne o dlugoSci
ji, kt6ra jest latwa w

ia, kt6re mija sig z celem,

kolumng laparoskopow4 :z

iazanie icst dopuszczone i"i

ergonomiczne i estetyczne
i? Takie rozwiqzanie jest
ulrzymaiia czystoSci.

icza moLliwolc zlozenia
postgpowania kolumng

r6wnowaine pod k4ter]r funkcjonalnoSci do wymaganego i praktycz:niejs ze podk4ter'{r utrzyma[ia czystoSci.
Odpowied:Z - nie, zgo{nie z zttpisami SI'NZ
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71. Ad. Pkt.28
Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferorvania
blokady obrotu rau]ion urnieszczonr: w
zainstalowanych na Sliance glowicy?
OdpowiedZ - nie, zg,cpnie z zapisami SIWZ

ergonomicznym,
wazre r rownle

do zwalniania
pionowo

ym, obrotowyrn
t?

72" Ad. Plkt.32
Czy Zarnawiajqcy {opuSci do poslgpowania kolumng laparoslcopow4 z
wysiggnikiem do mocpwania dr4lka infuzyjnego na kolumnir; bez karLalu do prow
OdpowiedZ - nie, zgoflnie z z:apisami SIWZ

73" Ad. Plkr.33
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