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$wiatla (na poziornie do 90%), doskonalyrni wla6ciwo6ciaLmi

zarysowani{, lub iniry o tych samych parametrach" .

zn;ru,alfiypi balkteriob6j czymi posiadajfcych atest PZH" .

W zestawitniu pordieszczefi (pkt XIV) Opisu Technicznego dla np. pom.

jal<o, cytujg: ,,Sufit: podwieszany npr. panelb zplyty gipsowo - karlonowej

foli4 PC'r' q gladki{j fakturze papielu, nas4gzone Srodkiem brakterio i

akustyczrry

sufit
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odpowiada warunkfm i standardonr jakie naleLaLo spelni6. TechnologieL

wyja6niona w opisip, do kt6rego ponownie odsylam. Proszq: clokladnie sp

na rynku krajowyq\, ewentualnie zam6wic u zagranicznycli producent6r
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Pytanie 2 Proszg o okre6lenie jednoznacznej technologii wyhonania

innych sale operacyjne. .IednoczeSnie pragrlg zaznaczy(:,2e p roducenci s'ys

plyt gipsowp-kartoriowych nie maj4 w swojej ofercie takicli nozwi4zari kt6,re
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OdpowiedZ - Nie rria moZliwoSci zrniany rnaterial6w. i4aproponowana teoh

odpowiarla warunkqm i standardonr jakie nale?alo spelni6 'lechnologia r

wyjaSniona w opisie, do kt6rbgo ponownie odsyllam. Proszt;

W celu vqylf czenia lkoszt6iv sieci nalezy na podstawie map obiekt6w ustaliic

wariant clla gniazdkfi, Nalezy przewtidziec,2e 30 % punkt6w okablowania n

ralnyc
jdhLzs

W celu vryliczenia lcoszt6w instalac.ii komputerowej szafki z, bokami otwi,s

centralnym punkciQ kor5t12v74 daneg;o obiekJu. Ostatecz:nie umiejscowrenre
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Dokladnie |or*i.r].r,"nie punkt6n, odbpdEie sig j

azda podwojne.

odstawowe test okablof aniabez certyfikacji le:Zq

OdpowiedZ - I{P 29i10 ,"29t20 ,2930 ,5t1062.12.

Pytania do punkt( 6 PIONOWA IKOLUMNA DYSIIRUIIIICYJNA NA

op,er{cy;nYnii
OdpowiedZ - NIE, pgodnie z zapisami SIWZ

8. Lp. S. iry zarnlpwiaj4cy dopuiir:i kolulnng w kt6rej dc,datkowe wy

j, prosimy o podanit:

h w istniej4cej sieci.

ego producenta w kt6re.j
rozwi4Lanie wynika ;ze

ilo6ci rliejsca na bloliu

AIT -- 6 SZT.

Zenie jest mocowane na

10.

Odpow

14. Czy zamau,iaj1cy cLopudci l<olurnng wyposazonq w spc:r:j

rgl'aln4, trQczn4 <:2966 p6tk:i, kt6re jednoczelnie slruZ4 jako szyn"yE,I>qczntp <:2966 p6tk:i, kt6re jednoczelnie slruZ4 jako szyn;y

wyppsazeni a zamias;l'. 5 odd4ielnych szyn?

- TAKZanawiaj4cy c[,cpuszcza takie rozwiqzanie
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schowka
u.

kabli. natomiast

Odpowiedf -NIE, pgodnie zzapisami SIWZ

' rerzchni 5 60x490rnm? lM

Liej rniejsca w promieniu

o wystaj4cym uchwycie,
5rnrn, o udZwigu 1Okg,

ania rry czystoSci.

h schowk6w na nadmrar

ania monitora o zasiggu

o postgpowania pionow4
wego lidera?

n4 wyposaZon? w szynQ

ua s19 z cetem, ponlewaz

16. Lp. 28. Cry zaltawiaj4cy dopu(rci kolumng bez wysiggnLika wyposaZon

kanaly do frowadfenia kabli (np zasiladia pomp irrfuzy-inych) oraz ha

w wewfQtrzne zamykane

ulce cigrne przy dw6ch

AI'I _

w oztery wewngtrzne
mocowania dodatkowepo

ro. ,ry[4rug a) rr|l' 1rrt]. r I

PowyLszry Qpis wslazuje jednoznar;znie, na jednego prc,ducenta i mocno ic za rrio Lliw o (; 6 zl o Zenl a

Odpowiedz - TAK., Zarna'wiajycy rlr:puszcza takie rozwi4zanie

13. Lp, Zll Czy zfmawiaj4cy dopu$ci kolumng wyposa2onrp w szufl
uftrtr*iaj4cyr4 otwi,orauie i zamykanie, o wymiarar:h 555x160x3
zarnQntowan{ na:;tatre dzigki zastosoivanym matr:rialc,m latw4 do utr

Odpowied4 - NIE, pgodnie z zapisami SIWZ

przegubach regulo*ane ergonomicz:nymi pokrgtlami?

Odpowir:d2 - NIE, 
[eodnie 

z zapis;nmi SIWZ

17. Pytani{ 1, Ad, Pkt. 8, 9, x.8

C:zy Zattafiiaj4cy dopu$ci do postqlpowani4 kolumng dystrybur;yjn4 wypos
szyny, zrrinltalowar]re na przedniej i tylnei $cianie glowicy, przeznaczone d
wyposaz,enia takie$o jal< p6lki, w1s tzvn4zanie ta.ki

lafwiejsz:e ry utrzyi{aniu czystorici vv rznych rur,
Odpowied! - TAf'q Zamawiaj1cy <Io nie

konkurencyjnej of(rty. Prosimy o wyjrlrinienie czy Zztnawiaj4cy dopuSci
kolumnq, dystrybucyjn4 z gniazdan i ga:zowymi produkowanyrni przez {witkolumnq, dystrybucfjn4 z gniazdan i ga:zowymi produkowanyrni przez i;wi
Odpowied{ - TAKI Zamawiaj1cy dopuszcza takie roztvi4zanie

okalaj 4c 4? ptosowdnie dodatkowyr: h piqci L1 poziomych szy n montalowyctr
kahda pol\a jest juz wyposazonar w s4lny montaz;owe do kt6rych rn

wyposazenie.
Odpowied{ - TAll1 Zamawiaj4cy dopuszcza takie rozvviyzanie

zna zaYreslc wymagalne



20. Pytanid 4, Ad. l|(rt. tt;,2+

Odpowied! - NIE, Egodnie z zapisami SIWZ

ly,2e:z$odnie z wymol3ieni af. 38 ust.2 ustawy z dniaZ9

bucyjn4 wyposaZon4 w
zar zqQzani a n adm i are nr

ici do wymaganego i

wyposaZon4 w szuflady
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tycznia p004 roku Pravyo

Zatnary iaj 4cego zostalo
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ictwa
Zakladrt
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22. Pytani{ 5, Ad. Put. zl
Czy Zama\uiajqcy dopu:ici do postqpov

Pkt.28
dopu6ci do postgpowania pionow4 kollurnng dystrybr

riftrzyj rrego bez,',zatrzaskiwanych karral6w do prowadzert
wysiggnikarni do
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