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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

lizanowni Puristwo,
Llprzejrnie informujeniy, i:i do Zamawiajqcego wpfynqla pro:6ba o wyja(nienie zapisu specyfikacji
istotnyr:h virarunkirw zam6wienia, w postqpowaniu prowadzrrny'm na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2{)04 rloku Prawo Zam<iwied Publicznych (t"j. Oi:. tJ.z 201.8 r. poz, I9i36z p6ln. zm.)
w trybir: przetargu niecigraniczonego, na:

Dosta\ /e sprzqtu i wyposa:ienia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramaclr projektu "Poprawa
jako6ci udzielanrych Swiadczeni zdrowotnych poprzez przebudovvq Bloku Operacyjnego i Oddziafu
Anerste,zjollogii i lntenstwnej Tr:rapii z dostosowaniem infrastrul<tury oraz zakupem sprzqtu
nnedycznego oraz utworzernie tCddziafu Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wrazz
dopresplsnlem w specjalistycz:ny sprzqt medyczny w SPZtf,Z w Siiedlcach".,
Tre:ii wspomnianerjprQ(by jest nastqpujqca :

Pytanie nr i- clotyczqce opisu przerJmiotu zam6wienia - pakiet 2i3 oraz zarpis6w:;lWZ iunrowy m.in,
paragraf 6 rrstqp 8
C:zy Zamawiajqcy wyrgzi zgoclq i zrezygnuje z wymogu przel<az;rnia Zarnawiajqcernu
gwarrancjl ,,niezbqdnych kr:d6w i zabezpieczeri" - je6li dotyczy?
[]ostarr:zenie kod6w serwisowyr:h urzqdzenia jest mr:zliwe jedynie po uzyskarriu
serwisowej (czy Zanriwiajqclr podda siq, na wlasny koszt, procesor,vi autoryzacji
(uzlrskania statusu podmiotu upowa2nionego przez wytw6rcq) zgodnie z art.90 pkt 4 i

po okresie

a uto ryza cji

serwrsowej
5i ustawy o

wyroba ch rnedyczrrych i wymag;a nia nri prod ucenta )

Spr;zqt zakupiony od Wykonavrr:y to wyr6b medyczny, za kt6rego poprawne dzialanie Wykonawca,
jako pr;zedstawiciel producent;r, ponosi odpowiedzialno6i produl<towq zar6wno przed uzytkownikiem
(,Zarnavriajqcym) jak ipacjentami. Na skutek niepoprawnr:go dziatania ur:r;ldzenia mogA oni odnie(i
povla2ny uszczerbek na zdrow'iu, Wyga(niqcie gwarancji na produkt nie,cznacza,2e automatycznie
zmienia siq jego naturia okre(lona przepisami prawa i, ca zit tym idzier, nie zmienia siq natura
c,d p owieclzia I n<lSci prod u krtowej,

Odptowiedi:
Tak. Zamawiajqcy zrez'jlgnowal z tego zapisu.

P'ytanie nr 2 dotyczqcp opisu przedmiotu zam6wienia - pakiet 2 i 3 oraz zapi:;6w :SIWZ i untowy
paragrarf 6 ustqp L1

Clzy Zamauria.iqcy wyraz:i zgodq na wydtu2enie podanego terrninu,,10 dni roboczych" do 12- dni
rob,oczych?

Adptowiedi:
Tak. Zamowiajqcy zmof,yJikowul ten zapis.
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F'ytianier nr 3 dotyczqcb opisu przedmiotu zam6wienia - pakiet 2 i 3 oraz zapis6w SIWZ i umowy
paragraf 8 ustqp 1b

Czy w przypadku g;dy $/ykonavrr::a na czas naprawy dostarczy sprzqt zastqprczy, kt(iry zerpewniciqglo(i
nia kar umownych? W przypadku zgody prosimy o

Pytianie 4,Zaclanie nr J- - dotyc;zy zalqczrrika Nr 5- wzoru urnowy
F rosim'y o odpowiedi, pzy )lamawiajqcy wyra2a zgodq na ograniczenie odpowiedzialno:ici Wykonawcy

i niniejszej Unrowy, a tym samych cz:y Zamawiajqcy
tqpuiqr:a trericiq:,,2 zet!;rrze2.eniem bezwzgleldnie
dpowiedzialnr:Si odszl<odowawcza Wyl<onaurcy z

ograniczona do szkody rzeczyrrvistej (z catkowitym
utraconycfr z:ysk6w) do kwr:ty nieprzekraczajqcej

roponowana przez nas 1.re5i ma na r:elu z16wnanie
dy, i2 celern odpowied:zialno6ci ods;zkodowawczej

rrie jest wzbogacarnie biq jednej lStrony lecz usuniqcie uszczerbl<u, l<t6ry'moze powstai w wyniku
elwc'ntLla I nych, n ieza m ie rzonych zdarze1.
0dtrtowiedi:

zor urTnowy

odq na wytqczenie upr,aurnief z tytutu rqkojrni za

Pytanie 6, Zaclanie nr 1- dotyc;ty zatqczrrika Nr 5- Wz6r Umowy
C.zy Zarnawiajqcy'wyrala zgodq na ograniczenie lqcznej rvysoko5ci kar urnownych do 10% wartoSci
brutto untowy? Wprowadzc.nie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnynt
Wylkonawcoryr na oszaco\^/ani,e ewentualnego ryzyka kc,ntraktowego iuwzglqdnienie go w treSci
ofertV,
Odpowiedi:
Nie. Zamowia.iclcy podtrzyntuje zapisy SIWZ.

P'ytanie 7, Zadanie 1- dotyczy Zalqr:znika nr 5 Wz6r Umowy, 56, F,kt. 8

Wnosinny o doprecyzowanie czy zapis rn6wi o konserwacji urzqdzenia przeprowadzanej przez
ut2y'tkolvnika, polegajqgej na okresowym rutynowym czyszczeniu filtr6w i rcbudowy, arrchiwizowaniu
bada6, kasowaniu pamiqci podrqcznej?
OdStowiedi:
Zontowiajqcy zrezygnctwal z tego zapisu.

P'ytanie 8, zadanie 1"- dotyczy Zatqcznika nr 5 Wz6r Umowy, 96. Pl(t" 10

Clzy Zamawiajqcy dopir6ci jako spelnienie tego punktu mo2liwoSi zglas;zania uszkodzenia drogq
mailowq? Je5li tak wnosinty o rnoclyfikacjq punktu w nastqrpujilcy spos6b: ,.,Czas przystelpienia serwisu

nia, przekazi;rnego fal<srlm lub e-mailem, wynosi
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Pytaniel 9, zaclanie 1- dgtyczy Zalqcznika nr 5 Wz6r Umowv, 56. pkt. 10
Czy Zamawiaiqcy wyraizi zgodq, aby czas przystqpienia do:;erwisu uwzglqrJnial zdalrre podlqczenie

iagnozy i naprawy apariltu bqdl zanr<iwienie czq5ci

F,ytanier 10, zadanie 1- potyczy Zatqcznika nr 5 Wzdr Umowy, S6. Pkt. l_3

Prosimy o modyl'ikacjq zapis;u w nastqpujqcy spos6b: ,,W przypadku nieus;uniqr:ia wad przez

Wykonawcq w uzFlodnionym terminie, ,Zamawiajqcy mo2e je usunqi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utraty uprawnief wyrlika.jqcyclr z rqkojnri igwarancji po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego
ternrinru na u:;unigcie vfady przez Wyl<onawcq,"
Odtrtowiedi:
Tok'. Zomawicrjqcy zmo'QyJ'ikowal ten zapis.

Pytanier 11. Dotycz'y Za{ania nr 13

Zwracamy sit; z proSQq. o wvja6nienir: czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, na zaoferorruanie systemu
pracujq.cego w oparcii.t o kasetq zawierajqcq odczynniki, kalibratory oraz pojemrril< na odpady,
osobna kasetq z rratQrialem krontrolnym oraz kartridz z czujnil<ami ponriarowymi, wykonujqcego
crznaczr:nia wszysllkich parame{:rirw w ciqgu 120 sekund z pr6bki o objqtoSci 1"23 yt|, posiadajqcy
sysltem autornaty'cznej [<ontroli jakoSci zapewniajqcy codziennq l<ontrolq aparatu, na trzech
poziomach, bez lloniecznoSci uzupetrriania materiatu kontrolnego lub innej ingerencji Operiatora
prrzr:z 8 dni?
Odtrtowiedi:
Tak

F,ytianier l-2 Dot, Zatqcz4ik nr 5 - wz6r umowy Par. 3 ust. 1
Ffar. 3 ust. 1' Czy',Zamdwiajqcy wyrazi zgorCq na doprecyzowanie niniejszeplrt postanowienia umowy
poprzez ws;kazanie liczby os6b,, kt6re majal zostai poddarre:;zl<oleniu, o k:tdrym mowa w niniejszympoprzez ws;Kazianre ilczD

postanrcwieniu umowy?
Odtrtowied2:

S:pecyfika trtrqcy no kaidym ur,zqdzeniu jest inna i zamawiajtTcy nie jest precyzyjnie oszacowai iloic'i
crsob do szkoleniu" Ponodto, zgctdnie z wqrunkami umowy, przedmiotem szkolenis je.st obsluga
dostarc:zonego ur;tqdz'enio a r'niejsce szkolenia jest toisame z miejscem clctstawy, dlatego tei iloit
szkolonych os6b ntie ma wplywu no szacowanie wartoici oferty.

Frytianier L3 - urzor umowy Par, il us;t. 7

Far, 3 ust.7 Zwracanry siq z proSbq o wyjaSnienie oraz doprecyzowanie rriniejszego postanowienia
Ltmrcw!'. Postanowienig umowy w obecnej formie budzi wqtpliwo6ci co do jego interpretacji.
OdStowiedi:
Zantowiajqcy zrezygnolyal z teqa zapisu,

Flytirnie 1.4 - wzor umowy Par. li ust. 6

Far,6 ust,6 Cizy Zampwiajqcy wyrazi zgodq na zmiang niniejszego postanowienia urnowy na: "W
okr,esie gwarancji Zanrawiajqc'y nie pronosi 2adnych koszt6w zwiqzanych z usuwaniern wad iawarii
clostarczonego pr:zedmiotu Urnowy, zia kt6re Wyl<onawca jest odpowiedzialny. W przypadku, gdy

niku niestosowania siri przez Zamawiajqcego do
i awarii pono:;ii bqdzie ZamawiajqclT"
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a osoba ingerowala samcldzielnie, bez konsultacji z

t6re uleglo awarii, gcly2. przez wzglqd na brak
ych ustug serwisowych przedmiotu urnowy jego

nia aparatury.

Pytianier 16. - wzor umqwy Far. 7 ust, 3
Ftar. 7 ust. 3 Czv Zalnawiajqcy wyrazi zgodq na to, aby termin ptatno6ci byf lir:zony od daty
wys;taurienia fa ktury'?

Odtrtowiedi:

ostanowielnia w brzmieniu: ,,Zamavliajqcy mo2e w
ykonawcq kary umownei,"

zmianq zapisu "za ka2dy dzie6" na "za ka2dy rJzieri

Odtrtowiedi:
1'ok. Zamowiajqcy zmo/yJ'ikowal ten zopis"

owych, l<t6re mogq znajdowai siqr na aparatach
w zwiqzl<u z prawidlowq realizacjq obowiqzkdw

ublicznego, tj. przylqcz<lnie do sieci, dokonywanie
prrzc.glqd6w, (wiadczepie uslug rserwisowych mo2e miei dostqpr Wykonawca, wyrazi zgodq na

za\t'arcie umowy powierzr--nia ;rrzetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania
clanych osobcrwych zawarta zostalaby z Wykonawcq iako procesorern wg zalqczonego wzoru ?

Odtrtowiedi:
7-ok.

umowy,S6pkt5,
rancji odnosi siq wyiqcznie do usuwania staraniem
przyczyn zawinionych przez wykonawcg, w tym z

7-ok,

iil :"::'l[l"i:: ::;il:
stronie d<lsl.arczanego a

cznego RtS/ PACS? Je(li
rych, prosirny o poclan

y obstugujqcr:j szpital vr ty

isiak



Odtrtowiedi:
W cenie oferty naleiy wzglqdnii kosztlr podlqczenio PACS;/Rl.S po stronie dctstarczanego aparatu

Fytanier22Dcttycz,y:Za{laniel.O,zafqczniknr5wz6rumowy,$6pkt14wpowiqzaniuzS6ust. 1j.
Frosimy o potwierdzgnie, ze Zamawiajqr:y ma na my5li dni robocze, tak jak ma to miejsce w
odniesieniu do terminq przystEpienia do naprawy jak r6wrrie2 do terminu us;uniqcia awarii.
Odtrtowiedi:
Tak,

Pytianier 23

Czy Zamawiajqcy dokqna mo,Cyfikacji zapris6w wzoru umowy idopuSci w trakcie obowiqzywania
umowy' zmiiltrg cr:ny brutto tnr przyparJku, gdyby na skutel< zmiany przepis6w podatl<owych ulegta
zmianie obowiilzujqca W chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
(dot.57ust.2).
Odtrtowiedi:
Nie,, Za,mawiajqcy podt,rzymuje zapisy 5' llNZ.

Pytianier24

Czlt Zstu*'aiqcy wyrfzi zgod<; na wprrrwadzenie zmian w $ 8 r.rst. 3 poprzez zamianq sl6w "odsetki
Lrstawowe" na "odsetki ustawowe za o;r62nienie w transal<cjach handlowy,:h"?
Odtrtowiedi:
Nie,, Zq,mawiojqcy Stodt,rzymuje ;rapisy SIWZ.

F ytanier 25

iajqcy rjokona modyfikacji postanowieri proiektu

onawca ptaci karq umownE:
mowie przedmiotu odlbioru w wysoko6ci O, 2%

5 7 ust. 1, zn przedmiot odbioru, za ka2dy dzieri

ownego wykonania do dnia zgloszenia do odlcioru
gotowego przedmiotu orJbioru, jednak nie wiqcej ni2 t0% war1.o(ci brutto niedorstarczonego w
terrninie przedmicrtu [Jmowy,
b) za zwlokg w uguniqciu wad iu:;terek stwierdzonych przy odbiorzer lub w okresie rqkojnri czy
g,warancji w wysoko5ciO,2%o wynagrotlzenia umownego brutto okre6lonego w 5 7ust. 1, za wadliwy
prrzednriot umowy', za kazdy dzieri zwtoki, liczqc od dnia wy:znaczonego na usuniqcie wad iusterek,
jr:dnak nie wiricej ni2IO% wartoSci brutto wadliwego przedmiotu umowy,
c) z tytutu odstqpierria od umowy z przyczyn zale2nych orJ Wykonawcy w wysoko(ci 10%

nie;rrealizowanejczq6ciwynagrodzenia umownego brutto, okre6lonego w ii 7 ust, 1-.

Odtrtowiedi:
Nie, Za'mawiojqcy podtizyntuje zopisy SIWZ.

Pytirnie 26 dot Zaclania nr L4

F'rosim'y o dopuszr::zenie rcrzwiqzania nowoczesnego polegajqcego na zastosowaniu portu RS 232 do
prodllqc;renia drukarki, portu Ethernet do podlqczenia PC oraz gniazda USB do dodiatkowej archiwizacji
cyklli

Odtrtowiedi:
I'a k. Za m aw i aj qcy d o p tt1 s zc;z a to ki e rozw i qz a n i e.

F'ytirnie, 27 dslZaclania nr 14

Czy Zannawiajqr:y clopufci nryjniq z faktycznym poziomem halasu wynoszqcyrn 54dB ?

Odtrtowied2:

Tak
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/

t. 11- zdania drugiego o tner6ci:

y2szych terrnin6w w przypadku gtdy z przyczyn

ie niemo2liwe".
Adptow,iedi:

Nie. Zamovria.iqcypodt|zyntuje zastisy SIWZ.

. t poprze,z oznaczenie dcrdanie zdania drugiego o

iqzujq siq do przeprourierlzenia negocjacji w celu

wania pacjenta rcizniqce siri wz:glqdem :ilWZ

- mo2lirrvo5i zarnocowalia do pionowych rur bqd2 r.rchwyt6w za ponrocq imadla
- w)/mi;rry 32 x 39 x 28 fm

tura otoczenia
iqta zostala zadilna ternperatura oraz:. alarmujq w

- pob6r mocy ok 9:r0W
-w zestawie 10 szt kocyktiw ner cate cialo dla doroslych rozmiar 203x1.02 c:nr; w ofercie L6 rodzaj6w
kocvk6rru o dla r62nych lyprow pracjent6w i r6znych zastosowafi
Cldp'owt'edi:

Tok, Zamawiaiqcy doqus,zcza tokie rozwiqzonia z zostrzeieniem, i2 prz'ewod qrzevvczy musi bytl
dezynfekowalny.

Pytanie 32 dotyczy Zadbnia nr ILB 
ieczne5;o urzqdzenia cr. ogrzewrnia pacjenta
ewczego, co pozwoli uchron[6 przedt przegrzarriem

iqzanic:.

Pyt;rnie 33 dotyczy Zadqnia nr 1iB

Czy Zantawiajrtrcy wym{ga, aby rurzqdzenie

pod kqtem 90 st, co popwala na swobodne
kocyka?'

do ogrzewania pacjenta wyposizlzone bylo w rurq zagiqtq
polozenie rury na 162ku bez ryz:yka wyrwania rury z portu

Odpowiedi:
Zafftowtiojq(:y nie w,ymaga, ale dopuszcza takie rozwiqzoniet.
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nie nastqpila oczywista omylka pisarska w ppkcie 6

ametrz:e punktowanym?' Czy Zamarviajqcy rniat na

kt, ?

Pytianier 35 dotyczy Zadanla nr l-2
Czy Zarnawiajqcy uzna za speinienie pararnetru punktowanego 6 OPZ, a tynr samym prz.y'zna punkty
urzildzeniu, ktorego ra]niq wraz z bateriE oraz nakladkq resuscytacyjnq wa:iy 6,33 kg?

0dtrtowiedi:
taK

Fytienie 36 dotyczy Zadania nr l-2
urzqdzenie pozwalalo na zmianq czasu przerwy na
ynchronizacja pracy urzqdzenia z respiratorern) co
cytacji krqzeniowo odder:howej u pacjent6w ze

go u kt6rych nale2y rctzwa2y( inne czasy oraz
nie poda [no5rl lub rezystencja pluc ).

iqzanie.

Fytirnier37 dotyczy Zadania nr'I2
Czy zamawiajqcy bqd4ie wyrnagal, aby oferowane urzqdzenie posiadal<l budowq jr:dnoramiennq,
prozwalajqcq rra rruykorlywanie krarlari <lraz zabiegdw diagnostyl<i obrazovrej (mo2liwoSi projel<cji "

skos6w" oraz" nog iglowy") br:z zaktoceri w obrazie RTG ? l'akie rozwiq;l;inie jest bardzo istotne w
daje Panstwu pelne mrc2liwoSci wykonania badari

scytacyjnych. Rozwiqzanie to, pozwala r6wniez na

pelnq kontrolq urzrokor,vq,Pragniemy dodai ze nie
rynku inne firmy posiaclajqce wspornnianq wy2ej
m zastosowari l<linicznych oferowanego sprzqtu.

iqzanie.

F'ytanie 38 dotycz\/ Zadpnia nr 1"6 poz. 2
Czy Zannawiajqr:y clopu$ci urzqclzenie o rnocy 45W?
0dStowiedi:
l-ak

nie nowego, nie rel<ondycjonowanego, nie

Tak. Zamawiajqcy doptlszcza vr przedrniotowym postqpowaniu, we wszystkich zarlaniqch, urzqdzenia

fabrycznie nowe i nie rQkondycrinowene, wyprodukowane w latach 201.6 - 2(1L9.

Fytanie 40 dotyczr,, Zadilnia nr ll3 "Rok produkcji"
Zwracamy siq z pro6pa rc doputszczenie fabrycznie now€rgo urzqdzenia z gwarancjq 24 rn-ce,
wyprodlukowanego w grurjniu ?-D1.6 r.

Adptowiedi:
Tok. Zamqwiaiqcy dopl,tszcza rtv przedrniotovllym postqpov/aniu, we wszystkich zadania,ch, urzqdzenia

fabrycznie notue i nie rQkondyqinowane,, wyprodukowqne w lat'ach 20L6 - 2019.
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Pytanier 4L, Zalqczrik rrr 5 Wz6r umowy, 5 6, ad. pkt 7.
Zwracamy siq z proSQE o rez:ygnacjq z wymogu przeprowadzania przeglqd6w technicznych (dot.
analizatora paramet16w krytycznych), w przypadku gdy nir: sq one wymagan€) przez producenta.
Elementy odpowiadaja{ce za fi:zyczny pomiar w urzqdzeniu zabudowane sA w kartridzru pomiarowym
wymienianym raz: na 2B dni w ramach standardowych czynnoSci obslugowych aparatu. Brak
lr:onriec;tno$ci prz:eprowadzania przeglqddw jest potwierdzony stosownym o.iwiadczeniem

ypodku, gdy taki obowiqzek wynika z zaleceri

Pytanier 42 dotyczltZadania nr 1-3, Ad. Pkt. 2

Czy poprz-ez s;ystern aultomatyr:zny Zan'rawiajqcy oczekuje analizatora, w l,ltdryrn wszystkier kalibracje
protrzebne do poprrawpego dzialania analizatora, odbywajq siq w spos6b, ca'll<owicie automatyczny,
bez koniecznrc:ici, wykfnywania manualnej kalibracji 2adnego z paramet16w (wymaganej lub tylko

konywanych zar6wno przez operatora jak i przez

zatA/orte w SIWZ.

Fytanier43 dotyczy Zadania nr 13 Pytanie 4, Ad. Pkt, 8

Zamawiajqcy rozumie, rozwiqzanie, kt6re w trakcie
ania medium (strzykar,rrka, l<apilarer) z podawanq
padkowego zaktucia siq operatora iglq aspiracyjnq

ny systern pobierania p,rdbki".

ia o rozmiarerch 33 cm wys. x 33 cnr, gtqbokoSi x

poborze mocy 800\A/, ktore jest powszechnie
ci kraj6w (wiata i zaperwnia szybkie bezpieczne i

P'ytanie 45 dotyczv TadVnia nr :L7

lMaiqc na uwadze, 2e oferclwane :;zafy przeznaczone siE do pomir::szczef czy:stych, a wiqc
wyrnagajqcych wysokigj asepttrrki, czy Zarnawiajqcy wprowaclzi wyrn6g, aby szafy wyllonane byly ze

stali nierdzewnej tv gatunku 304 (1.4301) - stelaz, konstrukcja, wypelnienier?' Szafy wylkonane ze stali
nierdzewnej, z uuragi ira gtadlkoSi porivierzchni, trwalodc konstrukcji sq bardzo czqsto spotykane i

p,o2adane w jedrrost(ach slu2by zdrowia. Fronty malowane proszl<c,wo farbq antybakteryjnq
zawierajqc.l jony s;rebrp. Na potwierdzenie czego Wykonawca przedlo2y na etapie sldadania oferty
przedlo2y( dokurnent i badania aktywnoici antybakteryjnej zastosowanr:j farby potrrvierdzajqcy jej
bakterircb6jcze wla6ciVyoSci. Dziqki powy2szemu Zamawiajqcy bqdzie mial gwarancjq, ze otrzyma
wyroby nie tyll<o rc baidzo wysokiej jakoSci, ale przede wszystkim sprzyjajqce utrzynraniu wysokiej
ase;ctylli, z: pcrwierzchniami unielmo2liwiajqcymi gromadzenie siti inamnazanie bakterii, co znar:znie
elirninuje ryzyko zaka2eri :;zpita Inych.
C)dprowiedi:

Zamawiajqcy nie vrymQga, ale 
'Copuszcza 

tokie rozuiqzanie.
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Pytanier 46 dotyczv Zadania nr Il
Czy Zamawiajqcy wy|azi zgodq na zaoferowanie szafy na ndzkach I40 n'tm (z mo2liwo(ciq
wylloziomclwania w zqkresie 2:0mm)? Oferowany parametr r62ni siq nieznacznie od wymaganego w
SIWZ

Odtrtowied2:

I OK.

t,ytanier 47 dolycztl Zadania nr 17

Czy Zamawiajqcy wyrpzi ,zgodq na zi:roferowanie szafy o wymiarach 500x580x20cr0? Oferowany
parametr r62ni siq nieinacznie od wymaganego w SIWZ.

Odtrtowied2:

Tak.

Pytanier 48 dotyczy Za$ania nr 13

Ma.iqc na uwadz:e, 2e oferclwane w6zki przeznaczone sq do pomieszczeri czystych, a wiqc
wymagajqcych wy.sokiej asept,lki, czy Zamawiajqcy wprowadzi wymdg, aby w6zki wykonane byly ze

stali nierdzewnejw gatunku 304 (1.4301)- blat, l<onstrukcja? Wyroby wyl<onane ze stali nierdzewnej,
z u'wag;i na gladko6i powierzr:hni, trwato3i konstrukcji sq bardzo czqsto:;potykane ipo2qdane w
jednostkach slu2by zdrowia. IFnonty malowane proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq jony
srebra. Na Srotwiierdzgnie czegc, Wykonawca przedlozy na etapie sklarlania oferty przedlo2y(.
clok,ument z badanil aktywnoSci antybakteryjnej zastos;owanej 1'arby potwierdzajqcy jej
Lrakteriobtiicze wlaSciWoi;ci. Drziqki powy2szemu Zamawiajqcy bqdzie miial gwaranc.ig, ze otrzyma

rzede wszysl.kim sprzyjarii2ce utrzyrnaniu wysokiej
omadzenie sie inamna2anie Lral<terii, co zrracznie

iqzanie,

F'ytianie 49 dotyczy Zadania nr l-3
wozka wyposa2onego w wy:;okiejl jako6ci uktad

F'ytanie 50 dotyczy Zadania nr ,1.3

anie w6zka o wVmiarach (bez nadstawki):

F'ytanie 5l dotyczy Zadpnia nr lZ,l.

Czy Zarnawiajqcy dopu$cido przetargu wysokiej klasy ponrpy strzyl<awl<ower z mozliwo5ciq potqczenia
dw<ich pomp w jeden pestaw;z automi'rtycznym trybem przejmowania infuzji przez drugq pompQ po
zakrrric;zeniu infuzji poftpy pierwszejza pornocq opcjonalnejstacjidokujq.cr:l? Al<tualnierobs;erwuje siq
crdvur6t od stosowania moclelirlwustrzykawkowych. lch u2ycir: byto swego czasu bardzo powszechne i

nnotywrlwane wzg;lqda!ni t-'konomicznymi - tym niemniej ryzyko blqdnergo wprowadzenia danych
(zmiana przeplywt"t, pgda2 bolusa) lub zarniany strzykawel< jest zdecydo'wanie r,viqksze przy u2yciu
takiej pornpy, ri2 przy f 2ywaniu dw6ch odrjzielnych urzqdzert. Mo2liwoSd popelnienia lctqrdu zwiqksza
siq w s;ytuacjach nagilch. Pottadto pompy dwutorowei nie mo2na porJzielii na dr,rrie niezalezne
plon'rpy - nie wolno stbsowa6 jej dla dw6ch roinych pacjent6w ( ka2d1, tor dla innego chorego ).
WarJq jest te2 wiqks;4y ciq2ar projedynczego urzqdzenia. Wszystkie te iargurnentrl sprawity, ze

organizacje zajmujqce siq be;:pieczefs;twem procedur medycznych uznialy pompy dwutorowe za
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niebez;ciecznrr i nie zdlecajq ir:h stosowania. Dziqki takiemu rozwiqzaniu, Zarnawiajqtcy ctrrzyrna 22
urzqdzr-.n ia, za rnia st l-L.

Odltow'iedi:
Nie. Zamowiajqcy podtrzyrnuje, zaytisy SIWZ"

Pytanie 52 dotyczv Zad3nia nr 2t
Czy Zamawiajqcy doptltSci do przetarg{.r pompy strzykawkowe z zirkresem szybkoSci infuzji co 0,01
rnl/h dla:
0,01- - 1.00 ml/fr dla strzykawek ?-13 ml
0,01- 1.00 ml/h dla str4ykawek 5ml
0,0L - 200 rnl/h dla strzykawek 10 ml
0,0L - 400 rnl/lr dla str4ykawek 20 ml
O,0l- - 600 ml/lr dla str{ykawek:}0 ml
O,0l- - 1.800 rnl/h dla stizykawek 5tl ml
Powy2s;zy zakres jest qalkowicier wystarczajqcy do poprawnej poda2y infuzji pacjento'wi. Dodatl<owo
takie rozwiqzanie jest lnacznir: lepsze od rozwiqzania wymaganego przez Zamawiajqcego, poniewa2
infuzja z niskimi przepilywami dokladno6i jest zdecydowanie wa2niejsza, szczeg6lnie z mozliwo6ciq
wsp6ipracy poryrp,/ ze gtrz:ykawkarni o rozmiarach 2/3 ml.
Odtrtowiedi:
Itl i e, Zo m aw i oj tTcy p odt,rzy m uj e z a p i sy S I W Z.

Pytanier 53 dotyczy Zadanla nr 2L

Czy Zamawiajqcy dopt]t5ci do przetargu pompy strzykawkowe z regulow'anq szyblcoi;ciq dozowania
dawki uderzeniowej BOLL,S co 0,1- ml/h dla:
0,0'l - 1.00 ml/h dla str4ykawek 2/!\ ml
0,1- LCl0 ml/h dla strzy'kawek 5irnl

0,1. - 2Cl0 ml/h rjla strzy'kawek 1-0 nrl
0,1- 4Cl0 ml/h rjla strzr/kawek 2lO nrl
0,1- 6Cl0 ml/h dla strzr/kawek !i0 ml
0,1 - L8i00 ml/h dla str4ykawek 50 ml
Powy2szy zakres jrlst cirtkowicie wystarczajqcy do poprawnej poda2y bolus;a pacjento'wi, Dodatkowo
takie rozwiqzanie jest fnacznie lepsze rrd rozwiqzania wymaganego przez Zamawiajqcego, poniewaz
cloclatkowa opr:ja bolupa dla obslugi strzyl<awek o rozmiarach2/3 mljest bardzo wazna, szczeg6lnie
gdy prircrytetern jerst dqktadna niska poda2 infuzji.
Odtrtowiedi:
Nie,, Zamawiajqcy podtrzyntuje zotrtisy SIWZ.

kawkowe z funkcjq zapfogriamowania profilu leku
inna nazwq ? Zalecenia kliniczner wskazujq na

ilu z wyszczeg6lnieniem zal<resu dawel<, stq2eri i z

dozwolonyrri prqd ko6diarni bo Iusa

Odtrtowiedi:
Nie, Zamowiajqcy poddzymuje zopisy SIWZ.

F'yt;rnie, 55 dotyczy Zad!nia nr,21-

Czy Zarnawiajqcy dop{5ci do przertargu pompy strzykawkowe z funkcjq Sitand-By prograrnowanq w
zakresir: :l rnin - 24h ? Taki przedziat jest calkowicie wystarczajqcy do poprawnego fr.rnkcjonowania
ponnpy, a przeclzial miQdzy 1 serklundq a jednq minutq nie ma l<linicznego zastosowania,
Odrtowiedl:
Tak.
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py strzykawkowe z zasilaniem \Newnqtrznym
pracy przy przeplywie 5; ml/h ? Talla ilo(i czasu w
ia w budynku u2yteczno6ci publicznejtypu szpital,
regaty.

Odltowiedi:
Tak'.

['ytanier 57 dotyczy Zadania nr 2'J,

Czy Zamawia.iqcy dopqScfl do przetargu wysokiej jako(ci pompy objqto:iciowe z regulowanq dawkq
Itderzeniowq BOLUS go 0,1 ml/h w przedziale od 0,1 do 1-200 ml/h'? Jest to zclecydowanie
wys;tarr:zajqcer prqrJl<o6f d,c poprawnej poda2y lek6w pacjentowi.
Odpowiedi:

F ytanier 58 dotyczy Zadanla nr 2l-

Czy Zamawiajqcy rCopq6ci rJo prrzetargu wysokiejjakoSci pontpy objqtoScirnve z ustaw,ianq. warto6ciq
ciSnienia okluzji na 12 poziomach w szerszym przedziale od 75 - 900 mmHg ?

0dltowiedi:
Tqk.

Pytianier 59 dotyczy Zadania nr,21"

Czy Zanawia.iqcy doptl5ci do przetargu pompy objqto5ciowe z funl<cjq Sitand-By prograrnowanE w
zakresire l" min - 24h ? Talli przedzial jr:st calkowicie wystarr:zajqcy do pc,prawnr-'go funkcjonowania
ponnpy, a przedzial miQdzy l serkundq a jednq minutq nie ma l<linicznego zastosowania,
Odpowiedi:
Tak.

Pytanier60 dotyczy Zadania nr lZL

py objqtoScio\ /e z zasilaniem wewnqtrznym
pracy przy przeplywie 25 nllh ? Tak,a ilo6i czasu w
nia w budynku u2yteczno6ci publiczrrej typu szpital,
regaTy,

Nie, Zamawia.jqcy podtlzyntuje z.atrtisy SIWZ.

F'ytanie 61, dotyczy Zadani;l L8, pkt 6
Czy Zannawiajqcy clopu$ci urzqclzenie o wymiarach 160 x 340 x 400 nrm?
0dpowiedi:
Tok,

Fytanie 62, dotyczy Za{ania18, pkt 8
C"zy Zanlawiajqcy clopu$ci urzqclzenie o parametrach zasilania 220-240 V, 50/60 Hz,3,2t\?
C)dptowiedl:

Tak.

Pytanie 63, dotyczy Zadania 18, pkt 10
Clzy Zanrawiajqcy olopu$ci urzqclzenie z przewodem z silajqcyrn o dlugo6ci 4. ryr?

adrtow,ied2:

Tqk,
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dr:tyczy Zaflania 1Ei, pkt 1.6

iajqcy dopu6ci ur::qclzenle
peratLra zq pornocq diody?

Pytaniel 64,

Czy Zamaw
zadana tem
Odltow'iedl:
I OR:.

z panelem sterowania, na kt6rym wsl<azana jest aktualna

Pytanie 18i, pkt 1-7

Czy Za ur,zqdzenie z jednym automatycznie dobieranym przez ogrzewacz w
zaler2nc ka zal<resern przeplywu powietrzra I4I\-t6'70l/min?
Odtrtowrcuz:

Tak.

F'ytanier 66, dotyczy Zadarria 18;, p'111 19

CzY Zamawiajqcy'dqpuSci ur;lqdzenie z przewodem grzewczym clezynfekowarlnym zamiast
jednorazowych ostoni)
Odtrtowiedt:
Tok.

Pytanier 67, dotyczy Zarilarrial-8, 1tkt22
Czy Zarnawiajqcy dopui(ci kolderkq dla doroslych na cafe ciato o wymiaracl^r 227xt33 cm?
Odtrtowiedi:
Tak.

Pytianier68

Dotycz',, zatqcznik nr 4 rnininralne wyrnagania techniczne zadanie nr 16 :

Frosim'y Zamawiajqcego o wyja6nienie czy nie doszlo do pornyll<i edycyjnr:j w drugiej czg5ci zadania,
gdyi zalqc:z.ony opris Fpramet16w technicznych wydaje siq dotyczyi urzqclzenia do prrzeplywo\/vego

6wkienr zadania oraz inforrnacjami zawartyrni w
dostawy 2 sztul( aparat6w do ciqglej terapii

Nie doszlo do pomytki.

ksztattu podsl.awy stolu, tj. 16wnoleglobol<u,
rogach od strony segmen[u ndg na kszta.ft litery V
a takq sarnq lub lepsza stabilno5i jak opisane w

zestawieniu parametrQw wymaganych, ponadto umozliwia dojScie operujqcego maks;ymalnie blisko
do kolumny i blatu stotlr,
OdStowiedi:
Tak.

Pytanie 70, dotyczv ZaQania 7

Clzy Zarnawiajqcy dopu$ci do ziloferowi,rnia st6l operacyjny z napqdem hybrydowym, tj, czq6i funkcji
r,ealizolvanir.iest elek[rohydrar"rlicznie z pilota lub panelu (zmiana wysoko6ci bl,atu, przechyly
wzdtuzne iboczner, blQkowanir: do porJto2a); natomiast inna czqSi elel<tromechanicznie z pilota lub
panelu (zmiana kqta oqarr:ia dolnergo segmentu plec6w, flex/ reflex, kqtorva regulacja segmentu n6g
w prionie, automatyczle poziornowanie, przesuw wzdtu2ny blatu), W oferowanym stole regulacja
podgl6truka oraz podn6[kirw w plaszczy2nie pozionrej (rozchylanie) odbywa siq rnanualnie.
Adpowiedl:
Nie. Zomaurio.iqcypc)dtfzymuje zapisy SIWZ.
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racyjny wyposazo ny w e le l(trohyd ra u I iczny system
stopki), jednakze bez systemu awaryjnego

Nie. ziamawiajqc:y p,odtrzymt4'e' zapisy slwz. Zamawiajqcy wyma,gct systemu aworyjnego
odLtlok'owywctnio, dopt)szcza siq inne, ni2 diwignia, rozwiqzanio.

Pyta n ier 7 2, dotyc:z:,y Zalania 7

CzV Zamawiitjqcy dopuf ci clo zaofc'rowania st6t operacyjny w kt(!rym wszystkie materace
posrzczeg6lnych segmentirw stotu (w tym czq6cisiedzeniowej i plecowej)sq od siebie niezale2ne?
Odtrtowiedi:
Irlie. Zamawiaiqcy podtrzyrnuje' zopisy SIWZ,

eracyjny w kt6rym wszystl<ie materace posiiadajq

nta ?

F'yta nier 7 4, doty czy Zailania 7
Czy Zamawiaiqcy dopti6ci do;zaoferowania st6l operacyjny z systemem rnocowania komponent6w
krlatu (:;egment6w) za pomocE wysoce precyzyjnego iszybkiego systemu hakowo -:ratrzasl<owego.
Monta;i segmentdw tym systemt:m odbywa siq niezwykle szybko, pewnier, bezpiecznie, Nie wymaga
doclatkowych zacisk6wl, pokrqtel iblokad, System ten jest obecnie cechq stol6w o najivyzszejjakoSci.
Jest zatem systernem lepszyrn niz oprisany w SIWZ systern typu "pin". Ponadto oferowany stdt
posiada sensory rozpoznajqce,zarnontowany element.
0dpowiedi:
Tak,

F ytirnier 75, dotyczy Zafania 7

Czy Zamawiaiqcy dopti6ci do ;zaoferowania st6l operacyjny o catkowitej :;zerol<rt6ci blatu: bez szyn
akcesoryjnych 5:i0 mrn, z szynami akr:esoryjnymi 590 mm, co nieznacznie odbiega od wyrnog6w
opi:;anych w SlW,1. Prgsinry o dopuszczenie takiego wymiaru iodpowir-'dnie skory5lowanie ocenV
prunrktowe.i.

Odtrtowiedi:
|-ak.

F'ytirnie 76, dotyczy ZadaniiaT
C.zy Tamawiajqcy dopuSci do zaoferowania st6t operacyjny z awaryjnym paneleim sterowania,
umieszrczonym na kQlurnnie st<llu, na bocznerj Scianie od sl rony gtowy pacjenta, pta:;kim,
zabudowanym, niemal zlir:owanynr z kolumnq (wystajqcym ok 1-0 mm ponad powierzchniq kolumny),,r LrrrwrJvvqrryrrr 4l\wlutllllCl \vvy)lqjq\,ylll UN,t\J llllllP9lldU Pl.rVVltrlZLlllllE KUlUIIllly/,

z zabe;tpieczenienr prTed prz,yrpadkowym uzyciem po kilkunastu sel<unclach nieuzy'wania furrkcji,
polegajqcym na konier:Lno$ci nacirniqcia klawisza odblokowujqcego zanim zostanie nar:i(niqty klawisz
wlaSciury'l

Odptowiedi:
Nie. Zamawia.iqcy podtlzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77, dotycz'y Zadania 7

Cizy Zamawiaiqcy dopir6ci do zaoferowania st6l operacyjny z bezpiecznE przestrzeniq pomiqdzy
podlo2em a podstawq mniejs;l;1 ni2 11.5 mm, umozliwiajqcq wsuniqcie stopy operatora pod obrys
tej2e podstawy na catejjej boc:lne.fl powierzchniz lewejiprawej strony?
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0dpowiedi:
Nie. Zamawiajqcy pod{rzyrnujet zapisy litWZ.

Pytanie 78, dotycz:y TapariaT
Czy Zanrawia.iqcy dopu6ci rlo zaoferowania st6l operacyjny z podgf6wkiern regulowarrym kqtowo +/-
53'' systenrem za padkpwym, z:wa Inia nym d la bezpieczefrstw;a o bu rilcz?
0dlcow,iedi:
Zornattriaiqcy dctStuszdzq propDnowany zakres regulacji kqtowej pod warunkiem wspomaganio
re g u I ot:j i strt rqiy n q g a z ow q 

"

Pytanie 79, dotyczy ZaQania 7

Czy Zamawiajqcy dQpuSci do zaoferowania st6l operacyjny z prorJndzkiem regulowanym
elelktromechanicznie vy plaszczy'lnie pionowej w zakresie +90o I -90", bez dodatkorrvej regulacji
rnanualnej niezalezne.i od napqldu eleklromechanicznego, rozsuwane na boki manualnie?
Odltowiedi:
Zannowioiqcy dotrtuszqzo pro,ponowany zakres regulacji kqtowej potl wsrunkiem zqchowania
rn oi I i w oici d od atk:ow ej re' g u I o cj i m a n u o I n e j,

F ytanier 80, dotyczy Zafiania 7

Czy Zamawiajqcy iopli6ci rlo zaoferowania st6l operacyjny z regulacjq segnrentu plec6w w zakresie
+gcr'/ .-50o?

Odtrtowiedi:
Tok.

Pytianier 81", dotyczy Zafania 7

Czy Zamawiajqcy dopuSr:i do zaoferowania st6l operacyjny w kt6rym obs;zar pr;rezierno6ci dla
promieni RTG od:;trony zagl6lvka z uwzglqdnienierm przesuwu wzdtu2nego iprzy zastrrsowaniu ptyty
ptlecowejgrirnerj wynosi 1-056 nrm, co nieznacznie odbiega od wymog6w SIWZ (r62nica 44 mm)?
OdStowiedi:
7'ak.

Pytanie 82, dotyczy ZaQaniit T

Czy Zamawiajelcy dopuSci do zaoferowania st6t operacyjny z podstawq ultraptasl<q o ksztalcie
16wnolegloboku, o gr!boSci ,ck, 20 rnm, z niewiellcimi dwoma kotami umieszczonymi pod niq,
niewidocznynri? Do euientualnego przermieszczania stoiu slu2y specjalny rriewiell<i podno6nik nozny,
bez niego podstatva jqst stale zablokowana po podtoza, Operujqcy w ty'rn rozwiqzaniu nie wsuwa
st6p pod podr;tawq, al{ mo2e w razie potrzeby umie(cii je na jej brzegu.
Adrrow,iedi:
Nie. Zamaurio.iqcy ,pod+zymuje zapisy StWZ.

Pytanie 83, dotycz'y ZaQania 7

Czy Zarnawiajqcy dopuSci r1o zaoferowania st6l operacyjny
sterowania urnies;z:czonyrn na kolumnie stolu, niezlicowanym
Cldptsttll'iscli'

Nie. Zamqwiajqcy podtzymuje zaptisy StWZ.

Pytanie 84, dotycz'y ZaQania 7

Czy Zarnawiajqcy riopr.iSci do ;raroferowania zaawansowany
wiql<szym ni2 300 x 36Q nrm? \ffiqkszy przekr6j kolumny nie
jest wrqcz paramr3tre4l lepszr4n, gdyi zapewnia wiqkszq
zwiqkszenier tcllera ncji d la tego parametru
Ctdpowiedi:
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Pytanir: 85, drctycz:y Zalania 23i

Czy zarnawiiljqcy w zadaniu 23 zarnowienia ( DoSTAWA KONTENEROW Dcr STERYLTZAC:Jt ) clopuSci :

- kontener o rozmiarze 59,2 cnr x 28,5 cn1 x L5,3 cm (dt x szer x wys.)
Odltow'iedi:
Tqk',

Pytanie 86, dotyczy Zalania 23,

Czy zarnawiajqr:y w zadaniu 23 zam6wienia ( DoSTAWA KoNTENER6W Do s'l-ERyLtzACJl ) clopugr:i:
l'(ontenery pracujqce w systeltnie otwfrtym z barierq nrikrobiologicznq w postaci filtra pTFE (

pollitetrafluoroetylenu) na 100t1cykli sterylizacji urnieszczonego w pokrywie l<ontenera,
Odtrtowiedi:

wA KONTENER6W DO STERYL|ZACJt ) dopuSr:i:
-Systenr plombowania lvymaeajacy stor;owania plomb jednorazowego u2ytku, plomba wsl<aznikowa z

klejqcyrm tylern i wska2nikiem procesu sterylizacji
0dpowierll:
Tak.

Fytanier 88, dotyczy Za$ania 23

Czy zanrawi;rjqcy w zadaniu 23 zam6wienia ( DOSTAWA KONI"ENEROW DO :STERYL|ZACJI ) dopuSr:i
tabliczki opisowe po obu stronach wanny

kazdego z l<ontener6w dostqpna w 5 llolorach,
ba riery m i kro bio logicznej vrr posta ci fi ltr6w
lizacji )

0dSrowiedi:
Zontawioiqcy nie doplgzczo pokrywy koptenera wykonanej z aluminium. Na pozostale rozwiqzania

WA KONI'ENER6W DO:;TERYLIZACJI ) dOPU(Ci
It/ozliwo6i wymiany uslczelki w pokrywie l<ontenera przez serwts
Odptowiedi:
Nie, Zomouria.iqcy podtgymuje zastisy StWZ.

Pytanie 90, dotyczy SIWZ
Cizy Zanrawiajqcy v,iyra{i zgodq na wydziele nie zZadania nr l-4 myjn dezynl'ektora, kt6ra widnieje pod
nazwE pozycji DOSTA\iVA MyJKt ULTRADZWTEKOWEi - 1 SZT ?

Adrrowiedi:
Nie. Zamqwiajqcy ,oodtfzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91, dotycz'y ZaQania 1.4

CzY Zermawiajqcy ni4 popetnil omytki pisarsl<iej w tytule specyfikacji "DOSTAWA MyJKI
ULTRADZW|qKOWrJ - I S;2r,", ktrira 1,-.dnrrznacznie wskazuje opisem na nryjniq dez,ynfektor a nie
nryiniq ultradlwigllowq?
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0dpowiedi:
Nie. Nie popelniono ytki pis'arskiej.

Pytanie 92, dotycz.y Z nia 14

Nie,, Zomawiajqcy 'zymuie' zapisy sl$Z. Jest to parametr dodatkowo punktowany i nie ogranicza
'ty.mo;2liwoici zlo2enia

Pyt;rnie 94., dotyczy
Czy Zarnawiajqcy ci do z:aoferowania wy6wietlacz LED informujqcy o wszystkich parametrach
wyrnaganych przezza wiajqcego?
Odpowiedi:
Tak.

Pytanie 95, dotyczy Za ania L4
Zadanie nr 14 Ad. L9 Zama'wiajqcy dopu(ci urzqdzenie bez przeplywomierzy ?
Adpowiedi:
Tak,

Pytanie 96, dotyczy nia 14
Czy Zarnawiajqcy dop i urzitrdzenie wyposazone w zaw6r spustowy? Rozwiqzanie r6wnowazne
pompie spustowej, j k tarisze w przys2to5ciowej eksploatacji.

Czv Zamawiajqcy
podiqczenia zewnE

Czy Zamawiajqcy
(dl./szer./wys,) ?

Odltowiedi:
Tok:.

Pytanie 93, dotyczy a 14.

Zadanic' nr 1-4 Ad. 9
?10 faz = l-0 pkt, <l-0
Odpowiedi:

Odpowiedi:
Tsk.

Pytanie 97, dotyczy
Czy Zanrawia jqcy d

(df./szen./wys.) ?

ufci do zaofero
drukarki i PC'?

ci do zaoferowania

i do zaoferowania

do zaoferowania

do zaoferowania

do zaoferowania

ci do zaoferowpnia

Zamawiaiqcy w punkcie 9 zmieni punktaciq parermetrdw technicznych na ',

= 0pkt?

ier 23

t oo zaoferowanta

wania urzqdzenie wyposa2one w jeden port RS232 do

kontenery 5 sztuk o rozmiarze 285x280x140mm

kontenery L0 szt. o roztniarze 465x280x140 mm

kontenery 7 sztuk o rozrniarze 710x280x185 mm

kontenery 7 sztuk o rozmiarze 580x280x205 mm

kontenery 6 sztuk o rozrniarze 310x190x110 mm

kontener L sztuka o rozrniarze 71Ox28Ox1g5 mm

kontener L sztuka o rozrniarze 58Ox28Oxi.55 mm

Czy Zamawiajqcy d
(dt./szer./wys.) ?

Czy Zarnawiajqcy do
(dt,/szer./wys.) ?

Czy Zarnawiajqcy dop
(dl./szer./wys.) ?

Czy Zarnawiajqcy
(dl./szer./wys.) ?

Czy Zarnawiajqcy d
(dt./szer,/wys.) ?

Odpawiedl:
Tak.
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Pytanie 98, dotyczy
Czy Zamawiaiqcy
systenl plomb
technicznego ?

0dpow,iedi:

ie z punktem nr 7 i

razowego u2ytkU,

Nie. Zamqwiajqcy rzymuje zapisy SIfi/2. Jest to parametr dodstkowo punktowany i nie ogranicza
moLliwoici zloienio

Pytanie 99, dotyczy Za nia 23i

ido zaoferowania kontenery z pokrywq wykonanq z aluminiurn?Czy Zarnawiajqcy dop
Odpowiedi:

zymuje zapisy SIWZ.Nie. ZamowioJqcy

Pytanie L00, dotyczy
Czy p,unkt 12 para

zgodnie z punktem 2

Odltowiedi:
Tak:.

dania 23
etr6w technicznych odpowiada ilo6ciom l<oszy siatkowych clo kontener6w

ametr6w technigznych ?

Zamawiaj4cy

DYRE.KTOR

zawartE w nim punktacjq, dopuszczajqc do zaoferowania
zrezygnuje z punktacji dla wskazanego parametru

Samodzielrego Publicz
Zakladv Opieki Z

w Sicdloac
*19 \dt + [,

Fnej
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