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ODPOWIEDI
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,
Uprzejrnie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla proSba o wyja6nienie z:apisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postQpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29) stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2O'J,8 r. poz. 1986 z poLn. zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostavrq sprzqtu iwyposaienia rnedycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa
jako6ci udzielanych Swiadczef zdrowotnych poprzez przehudowq Bloku Operacyjnego i Oddziafu

Anestezjologii i lntensywnej Terilpii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzetu

medyc:znego oraz utworzenie Oddziafu Rehabilitacji Kardio[ogicznej stacjonarnej i dziennej wrazz
dopos:rieniem w specjalistyczny sprzqt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". Przetarg nr 2 .,

Tre56 vrspomnianej pro5by jest nastqpujqca :

Zadani,e nr 2 - DOSTAWA MATER,ACY PRZECIWODLEZYNOWYCH - 6 SZT

- Pytarrie t Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wyodrqbnienie pozycji " DOSTAWA MATERACY

PFTZECIWODLEZYNOWYCH " z Zadania 2 na rzecz oddzielnego Zadania w celu otrzymania

alternartywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewy2szajqco technologiczrrie ofr:rty oraz w celu

zwiqkszenia konkurencyjno6ci i otrzymania urzqdzenia prawdopodobnie bardzie.i atrakcyjnego dla

Zamauriajqcego ?

Odpon,iedi: Nie. 2iomowiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ. Materace maio byti dopasowane do

dctstarczanych 16iek.

P!'tanie 2 - Pkt. I Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodle2ynowy

powiet,rzny, dynamiczny, trzysekcyjny, sktadajqcy siq z 17 kom6r powietrznych o wysoko:ici 20,3 cm

wykonanych z poliuretanu z podktadem powietrznym zamiast podkladu piankowego, napelniajqcym

sir; razr:m z komorami ?

Odpouiedi: Nie. Zamawioiqcy pttdtrzymuie z.opisy SIWZ.

PVtanir: 3 - Pkt. 5 Czy Zamawiajilcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodlezynowy

o wysoko$ci 20,3 cm ? Jest to lepsze rozwiqzanie od wymaganego przez Zamawiajqcego, poniewa2

tworzy, wiqkszq powierzchniq terapeutycznq dla pacjenta.

Odpowiedi: Tak.

Pytanie 4 - Pkt. 8 Czy Zamawiajqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodle2ynowy

z ,zawc,rem CPR bez wska2nika odlqczenia na panelu pompy ?

Odpovtiedi: Tok.

pr,rtanie 5 - Pkt. 9 Czy Zamawiaiqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy marterac Srrzeciwodlezynowy
br:z ob,ni2onej sekcji dla piqt ?

Odpowiedi: Nie. Zamawioiqcy podtrzymuie zopisy SIWZ.
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Pytanier 6 - Pkt, 13 Czy Zamawiajqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodle2ynowy

z o96lnym trybem dopasowania ciSnienia kom6r do wagi pacjenta ?

Otlpowiedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

Pytaniel T - Pkt. L4 Czy Zamawiajqcydopu6cido przetargu wysokiejklasy materac przeciwodle2ynowy

z !! trybami pracy nlateraca? 7. trybem terapeutycznym zmiennoci6nieniowym - komory napelniajq

siq; i oprr62niajq na przemian co trzecia; 2. trybem terapeutycznym statycznym nislrloci6nieniowy oraz

3. trybem statycznym pielqgnacyjnym z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20

min ?

Otloow'iedi: Tok.

Pytanie 8 - Pkt. 17 Czy Zamawiajqcy dopu6cido przetargu wysokiej klasy materac przeciwodle2ynowy

z dedyl<owanE pompE z cicha pracq do max. 30 dbA ?

Odpow,iedl: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ,

Py'tanie 9 - Pkt. 18 Czy Zamawiajqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodlezynowy

berz funkcji automatycznego wypompowanra powietrza ? Usuniqcie zabezpieczenia CPR powoduje

szybkiel spuszczanie powietrza.
Odpowiedi: Tak.

Pytanie 10 - Pkt. 19 Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy materac
przeciwodle2ynowy z dedykowanq pompE o odporno6ci lPXl na zalania ?

Odpowiedi: Tak.

Pytanir-' 1.1. - Pkt. 20 Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy materac
przecir,vodle2ynowy z dedykowanE pompa o masie 3,4 kg ? Jest to niewielka r62nica wzglqdem

wymagan Zamawiajqcego.
O,Cpovriedi: Tok.

Pytanir: 12 - Pkt. 21, Czy Zamawiajqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy materac

przeciurodle2ynowy z dedykowanE pompq bez mo2liwoSci zasilania niskim napiqciem ?

O d p ow i e d i : N i e. Za m qw i oj qcy podtr zy m ui e ;za p i sy 5 lWZ.

PVtanie 13 - Pkt. 26 Czy Zamawiajqcy dopu5ci do przetargu wysokir:j klasy mat€)rac

przeciwodle2ynowy z dZwiqkowym i wizualnym alarmem niskiego ciSnienia, nieszczelnoSci,

ur;zkodzenia panelu sterowania i)

Odoov'riedi: Tak.

PVtanie'J.4 - Pkt. 27 Czy Zamawiajiqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy materac

przecirruodle2ynowy bez mo2liwc,Sci wyciszenia alarmu ?

Odpowiedi:Tak.

pr,rtanie 15 - Pkt.31 Czy Zamawia.iqcy dopu6ci do przetargu wysokiej klasy materac
przeci'ruodle2ynowy bez trwalych oznaczef na komorach czy pokrowcu ?

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy podtrzymuie zopisy .SIWZ.

P,ytanie 16 - Pkt, 32 Czy Zamawia.iqcy dopuSci do przetargu wysokiej klasy materac

pnzeci'wodle2ynowy, miqkki, elastyczny pokrowiec zewnqtrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny,

skladajqcy siq z g6rnej warstwy o gramaturze 1,0O gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej

p,oliurr:tanem o przepuszczalno6ci pary wodnej na poziomie 500 grlm?/24H oraz spodniej warstwy o

gramaturze 220 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalno6ci
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pary wodnej na poziomie min. 5OO gr/m?124H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do

pr,ania w temp.90 st C isuszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchnioweji, dostosowany dcr

cz,yszczenia Srodkami na bazie roztworu chloru o stq2eniu do I% w sytuacjach wymagajqcych

neutratizacjq zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odponny na penetracjq

przez krew iplyny fizjologiczne, odporny na penetracjeprzez patogeny pochodzqce z krwi, odporny

na penetracjeprzez bakterie ?

Otlpow'iedl: Nie. Zarnawiajqcy podtrzymuie zopisy SIWZ.

Pytania do Zadania nr 6 - Zaawansowany technologicznie w6zek do transportu pacjrent6w - l- sztuka:

Pytanie 17. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania zaawansowany w6zek do transportu
pacjent6w, kt6ry posiada regulacjq wysoko.,ici oraz pochylenia Trendelenburga za pomocE pedaf6w

urnieszczonych tylko od strony n69 pacjernta oraz kt6ry nie posiada dodatkowego pedata do

ustawienia w6zka w pozycji Trenrdelenburga?
Odpow,iedl: Nie. Zomawiojqcy padtrzymuje zapisy SIWZ.

Py'tanie 18. Czy Ziamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania zaawansowany w6zr:k do transportu
pacjent6w, kt6ry posiada szczyt od strony ndig pacjenta montowany na stale bez p6lki1'

Otlpow,iedi: Zomawiajqcy dopu,szcza wdzek bez p6tki ale podtrzymuje wym6g demontowdnego
szczytt"r.

P)'tanie 19. Czy Zamawiajqcy dopu5ci do zaoferowania zaawansowany w6zr,'k do transportu
percjent6w, kt6ry posiada od strony glowy jeden szczyt (uchwyt) slu2qcy do prowadzenia w6zka?

Odpowiedi: Tak.

Pytanir: 20. Czy ilamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania zaawansowany w6z,ek do transportu
pacjent6w, kt6ry posiada dwa oddzielne wieszaki kropl6wki zamontowane w dwfrch narozach ramy

w6zka ?

Odpouriedi: Tak.

Pytanir: 21,. Czy ilamawiajqcy dopuSci d,c zaoferowania zaawansowany w6zek do transportu
pacjent6w, kt6ry posiada barierkli demontowane, opuszczane do poziomu materac;a?

Odpouriedi: Tok.

Pytani,e 22. Czy ,Zamawiajqcy dopu$ci do zaoferowania zaawansowany w6zek do transportu
pacjent6w, kt6ry posiada cztery kota o Srednicy 200 ffiffi, nie odprowadzajqce ladunki

elektrostatyczne, \Myposazone w precyzyjne fo2yska kulkowe, piqte Kolo ulatwiajqce manewrowetnie

w6zkierm?

Odpov'riedl: Tok.

Pvtanie 23. Czy,Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania zaawansowany w6zek do transportu
pacjent6w, kt6ry posiada wyrniary zewnqtrzne: calkowita dlugo6d w6zka: 210 cm; catkowita

sz:eroko56 w6zka (z porqczami bocznymi): 86 cm; szeroko6i w6zka (bez porqczy bocznych): 80 cm?

Odpowiedi: Tok.

P\/tanie 24. Czy Zamawiajqcy dopu(ci do zaoferowania zaawansowany w6zek do transportu
pircjerrt6w, kt6ry posiada regulacjq wysoko5ci w zakresie: 56 - 89 cm?

Odpowiedi: Tak.

P,ytanie 25. Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania zaawansowany w6zek do transportu
pracjerrt6w, kt6ry posiada regulacjq oparcia plec6w w zakresie 0o - 700?

Odoowiedl: Tak.
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Pytanie 26.Czy Zamawiajqcy dopruScido zaoferowania w6zek do przewo2enia chorych, kt6ry posiada

kota jezdne o Srednicy 200 mm z centralnq blokadq jazdy i kotem kierunkowyrn, bez mo2liwo6ci

transportu pacjentciw poza terenem wewnqtrznym szpitala? Zaoferowane w6zki posiadajq kola, nie
przystosowane do transportu zewnqtrznego.
Odoow,iedi: Tok.

PV'tania do Zadania nr 4 - przewoZny aparat rtg
Py'tanie 27

W punkcie nr 3, Zamawiaiqcy wymaga czqstotliwo6i generatora 100 kHz, Prosimy o dopuszczenie

rozwiqzania, w kt6rym warto5i czqstotliwo6ci wynosi 40 kflz.

UZASADNIENIE: Producent, kt6rego jesteS;my przedstawicielem na teretrie Pc,lski, jest znanynt

dostawcq innowacyjnych rozwiilzari dla diagnostyki obrazowej. Wsp6fczesne generatory pracujq

nerjczq:iciej z czqstotliwoSci4 poni2ej 50 kHz, w szczeg6lno6ci z czqstotliwoSciq 40 kHz, co pozwala na

unikniecie wplywu wahania czqstotliwoSci sieci zasila jqcej, co w Polsce ma czqsto miejsce,

zwiqkszajqc doktadnoSi ustawienia czasu ,ekspozycji, pozwalajq na stosowanie kr6tszych czas6w

ellspozycji, zmniejszajq tqtnienie (co nro2e wplynqi na jako6i zdjqcia RTG) iwreszcie pozwalaj. n;r

znrniejszenie wagi i wielko5ci generatora,
Odpowiedl: Nie. Zomawiojqcy pctdtrzymuje zapisy SIWZ.

P\tanie 28

W punkcie nr 20 Tamawiajqcy wymaga mozliwo5ci obrotu lampy wok6i osi wysiqgnika w zakresie i>

360o. Prosimy o wyjaSnienie czym dla Zamawiajqcego jest wysiqgnik? O jakq o6 wysiqgnika chodzi
pionovvq, czy pozionnq?

Odpottviedi: Wysiqgnik - ramiq no ktorego I'tohcu montowqno jest lampo rtg, jeieli rumiq ustowione
je.st poziomo - obrot w osi poziomej 360'.

Pvtanir:29
W punkcie nr 23 Zamawiajqcy wymaga

aparatu, kt6rego waga wynosi 215 kg.

U:ZASADNIENIE: R62nica zaledwie 25 kg,
podstarwq eliminacji konkurencyjnych
d iagnc'stycznego.
Odpouriedi: Nie. Zamawiojqcy podtrzymuje z-opisy SIWZ.

Pvtanie 30
\y',r purrkcie nr 24 Zamawiajqcy wymaga by szerokoSi aparatu wynosila nie wiqcej ni2 65 cm. Prosimy

drrpus,zczenie rozwiqzania, w kt6rym warto5i ta wynosi 67 cm.

UZASA,DNIENIE: Podobnie, jak w punkcie powy2ej r62nica zaledwie 2 cm, nie powinna byi podstawq

eliminacji konkurencyjnych rozwiqzania. Parametr ten nie ma 2adnego znaczenia diagnostycznego,

Odpowiedi: Tak.

P,ytanie 31-

\A/ punkcie nr 25 Zamawiajqcy wymaga by odlegtoSi ognisko lampy - podloga byfo mniejsze lub

rciwne 40 cm. Prosimy dopuszczenie rozwiq;tania, w kt6rym warto56 ta wynosi 60,4 cm.

UZASADNIENIE: W rentgenowskim aparacie przewoZnym dolne polozenie ogniska lampy ma

nilewierlkie znaczenie, poniewai wiqkszo6C zdjqi wykorruje siq pacjentom na 162ku szpitalnym.

Sl.andardowa wysoko6i takiego l62ka to okoto 50 - 60 cm. Tak wiqc dla prawidlowej ekspozycji

ol3nisko musi znaleli siq przynajmniej na,wysoko6ci wiqkszej ni2 80 cm. Podany parametr nie ma

znaczetnia diagnostycznego, a slu2y jedynie do eliminacji krcnkurencyjnych rozwiqzari

Odpowiedi: Nie. Zamowiojqcy podtrzyrnuje zapisy SIWZ.

by waga aparatu byla <1-90 kg. Prosimy o dopuszczenie

przy aparacie przewo2nym, na kolach, nie powinna byi
rozwiqzai Parametr ten nie ma 2adnego znaczelnia
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Pytanier 32

W punkcie nr 26 l-amawiajqcy wymaga by maksymalna odlegfoSi ognisko lampy - podloga byfa

wiqkszil lub r6wna 205 cm. Prosimy dopuszczenie rozwiq;rania, w kt6rym odlegto$i ta wynosi 202,!l

cm.

UZIASADNIENlE: Takie i w tym prz:ypadku r62nica w wysoko6ci wynosz.ca zaledwie 2,7 cm nie powinna

byi podstawq do eliminacji konkurencyjnego rozwiqzania. Je2eli jednak tak jest, to prrosimy cr

szr:zsg6bui. wyjaSnienie celowoSci umiejscawiania ognis;ka lampy aparatu przewo2nego do zdjqtl

pacjent6w na l62ku na takiej wysoko5ci.

Odpow,iedi: Tak.

Py'tanie 33

Dotyczy: zalqcznik nr 5 wz6r umo\My, 5 6 pkt 5.

Prosimy o potwierdzenie,2e,,charakter pelny" gwarancjiodnosisiq wylqcznie do usuwania staranient

i na koszt wykonawcy usterek/awarii powstalych z przyczyn zawinionych przez wykonawcq, w tym z

powodu wad wlasnych przedmiotu umowy,
Odpow,iedi: Tok.

P!'tanic' 34 do zadanie nr 4 - przewo2ny aparat rtg
Dotyczy: Zadanie 4, zalqcznik nr ,4, Wykaz iloSciowy poszczeg6lnych elementr5w zestawu. Czy intencjq
Zamavviajqcego jest zakup analogowego czy cyfrowego aparatu RTG? Obecne wynlagania zawarte w

Zalqczniku nr 4 do SIWZ nie llozwalajq ocenii czy intencjq Zamawiajqcego jest zakup aparatu

analogowego czy cyfrowego. Dlatego w przypadku chqci zakupu aparatu analogowego prosimy r>

wykre!;lenie punktow 1I,27-34 (charakterys;tycznych dla aparat6w cyfrowych), a w przyperdku chqci

zakupu aparatu cyfrowego prosimy o zdefiniowanie wymog6w dla panelu DR (zakup aparatu

cy'frowego bez panelu DR nie ma uzasarlnierria).
Odpowiedi: Zomawiojqcy zmodyfikowql SlWtZ, zolqcznik nr 4.

Pytanir," 35 do zadanie nr 4 - przewolny aparat rtg
Drrtyczy: Zadanie 4, zalqcznik nr 4, Wykaz ilo6ciowy poszczeg6lnych element6w zestawu. Czy

Zamav,riajqcy zamierrza stosowai aparat w badaniiach pediatrycznych a je6li tak c:ly bqdzie wymagal

wyposa2enia aparatu w zestaw'wbudowanych w kolimator filtr6w pediatrycznych pozwalajqcych na

realizacjq bada6 zgodnie z procedurami wzorcowymi iohrni2enie dawki promieniowania? Prosimy o

zwr6cenie uwagi,2e badania pediatryczne (dzieci male, noworodki, dzieci starsze) realizuje siq z

wykor;zystaniem dodatkowych filtr6w pozwalajqcych na ograniczenie dawki promieniowania

ke6ig6znej do wykonania badania.
Odpov'tiedi: Tak.

prTtanie 36 do zadanie nr 4 - przerwo2ny aparat rtg
Dotyciry: Zadanie 4, zalqcznik nr 4, Wykaz ilo6ciowy poszczeg6lnych element6w zestawu. Czy

Zamawiajqcy oczek;uje wyposa2enia urzqdzenia w miernik dawki DAP? Zgodnie z wprowadzanymi na

terytorium RP dyrerktywami UE ka2dy z pacient6w podlega monitorowaniu dawki stqd zastosowanie

tar kiego u rzqdzenia ma uzasa d nien ie meryto ryczne.
Odpowiedi: Tok.

P'ytanie 37 do zadanie nr 10 -

Czy zamawiajqcy zgodzi siq na wydzielenie do osobnego pakietu, pozycji nr 2 zzadania nr l-0 - "Aparat
do wentylacji nieinwazyjnej tlenowej wysol,roprzeplywowej", dziqki czemu zwiqksz:y konkurencyjrroSi

oferent6w ?

Odpowiedl: Nie. Zomawiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ, Zadanie to obeimuie dostawq tylko

o pa ra t6w do we nty I acj i n ie i nw azyj n ej,
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Pytanie 38 dot. Zadania czq6ciowego nr 3 - Dostawa respirator6w.
Czy Zarnawiajqcy dopu6ci do zaoferowania urzqdzenia opisane w poni2szych tabelach (zatqcznik nr 1

dc, odpowiedzi) traktuiqc tym samym poni2sze tabele jako r6wnowa2ne zestawienie parametr6w

techniczno-eksploatacyjnych do zestawienia opisanego prz.ezZamawiajqcego w tym zadaniu?

Odpow,iedi: Tak. Zomowiojqcy dopuszcza respiratory o podanych parometruch. Jednoczeinie

informujemy, ii oceno jakolciowo dodatkowo wymdgdnych parometr6w i funkcii Ugbg_dgSySh

oLtligatoryjnymi wymogomi brzegowymi, otlbywot siq bqdzie na podstowie punktac.ii okreilonej w

Zolqczniku nr 4 do SIWZ - wer:sja po zmionoch. Dodatkowa punktocjo uwzglqdniu tokie wnioski
Wykonowcy zawarte w pytanioclt.

Py'tanie 39 Zadanie nr 5 dostawa aparatu do hipotermii leczniczej - L szt.

Czy Zamawiajqcy dopuSci do postqpowania na zasadzie r6wnowa2no6ci urzqdzenie o parametr;ach

opisanych poni2ej (zalqcznik nr 2 do odpowiedzi).
Otlpow,iedi: Tak. Zamowiojqcy dopuszc;za aparat o podanych porometrach. lednoczeinie
informujemy, ii ocena jokoicictwa dodattr:owo wymogunych parometrow i funkcji nietbedqcvch

obligaloryjnymi wymogomi brzegowymi, otlbywot siq bqdzie no podstowie punktacii okreilonei w
Zalqczniku nr 4 da SIWZ - wer.sja po zmionoch, Dodatkowo punktocja uwzglqdnict tak2e wnioski
Wykonowcy zdwdrt'e w pytaniach.

P)'tanie 40 do zadarria nr 9 - kontenery do sterylizacji
Czy Zamawiajqcy dopuszcza termin realizar:ji do L2 tygodni od momentu zlo2enia zamriwienia na

pi(mie?
Odpouriedi: Nie. Zomowiajqcy pctdtrzymuje zopisy SIWZ,

Pytanir: 41 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji

Ad. 2 Czy Zamawiajqcy dopu5cl do zaoferowania kontenery 5 sztuk cr rozmiarze 285x280x140mm
(dl./szr:r./wys.) ?

O,Cpowiedi: Nie. Zomowiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czly Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania kontenery 10 szt. o rozmiarze 465x280x140 mm

(dt. / szer. lwy s.) ? 0 d powi e dl: Ta k.

C;ry ZamawiajEcy dopu6ci do zaoferowania kontenery 7 sztuk o rozmiarze 710x280x185 mm
(dt./szr:r./wys.) ?

Odpouriedi: Nie. Zqmawiajqcy podtrzymuie ;zapisy SIWZ.

Cily Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania kontenery 7 sztuk o rozntiarze 58Ox28llx205 mm

(dt./szr:r./wys.) ?

Odpouriedi: Nie. Zamawiojqcy podtrzymuie zopisy SIWZ.

C;ry Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania kontenery 6 sztuk o rozmiarze 310x190x1-l-0 mm

(dlt,/szer./wys.) ?

Odpov'tiedi: Tak.

C;ry Z;rmawiajqcy dopu6ci do zaoferowania kontener L sztuka o rozmiarze 710x280x185 nrm

(cll./szer./wys.) ?

Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy pt>dtrzymuje zopisy SIWZ.

C;zy Ziamawiajqcy dopuSci do zaoferowania kontener 1 sztuka o rozmiarze 580x280x155 mm

(clf./szer,/wys.) ?

Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

P'ytanie 42 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji

Ad. 7 Czy Zamawiajqcy zgodnie z punktem nr 7 i zawartq w nim punktacjq, dopuszczajqc do

zaoferowania system plomb jednorazowego u2ytku, zrezygnuje z punktacji dla wskazanego
p;arametru technicznego ?

Odpowiedl: Nie. Zamawiojqcy podtrzymuje zopisy SIWZ"

6lSPZoZ Sied sporz. Robert Misiak



Pytanier 43 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji

Ad. 8 Czy Zamawiajqcy dopu5ci do zaoferowania kontenery z pokrywq wykonanq z ;aluminium?

Odpowiedi: Tak.

Pytanier 44 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji

Ad. !2 Czy punkt 12 parametr6ur technicznych odpowiada ilo6ciom koszy siatkowych do kontener6w
zgodnir: z punktem 2 parametr6w technicznych ? JeSli nie, prosimy o podanie iloSci dodatkowych
koszy kt6re Zamawiajqcy mial na mySliw punkcie L2.

Otlpowiedi: Tak.

Pytanie 45 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji

Czy Zarnawiajqcy dopuSci:
- kontenery o rozmiarze 31 cm x28,5 cm x 14 cm (df x szer x wys.) - 5 szt.

- k,ontenery o rozmiarze 47,5 cm x 28,5 cm x 14 cm (dt x szer x wys.) - 10 szt.

- kontenery o rozmiarze 60 cm x28,5cm x 21-,5 cm (dlx szerx wys.) -7 szt.

- k:ontener o rozmiarze 60 cm x 28,5 cm x 16,5 cm (dt x szer x wys.)- 1szt.
Spelniajqce pozostale wymagania?
Otlpow,iedi: Tak.

Py'tanie 46 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji
Czy Zamawiajqcy dopuSci:
-klonterneryorozmiarze32cmx13,6cmxl2,5cm(dfxszerxwys.)-6szt.zmetalowilpokrywq?
Odpovr,,ied2: Tok.

Pytanie 47 do zadania nr 9 - kontenery do sterylizacji
Czy Zamawiajqcy dopuSci toleranrcjq wymiarriw kontener6w i tac w zakresie +/- 5 cm ?

Odpowied1: Tqk.

Informujemy, 2e zgodnie z wynrogiem art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zerm6wiei Publicznych (t.j, Oz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6in, zm.), stanowisko Zamawiajqcego

zostaio rozestane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy

$rrmodzir:l ublicznego
Zakladu Zllrowotuel

ar:h

tnnr w leikottilu

sporz.


