Puszczykowo, dnia 26 lutego 2020 r.
Szp.12/4/1/2020

Informacja dla uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
pn. „Dostawa wyposażenia dla Bloku Operacyjnego”

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej
Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane
do Zamawiającego we wnioskach złożonym w dniu 19, 20 i 21 lutego 2020 r.
Wniosek nr 1:
Część nr 1
Pytanie nr 1
Poz. 1.1. SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA
Pkt. 3
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z poborem mocy do 350 W oraz elementem grzewczym, który pobiera moc do
270 W (łączny pobór mocy nie przekracza mocy znamionowej jednostki kontrolnej, czyli 350 W)
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednostki kontrolnej obsługującej jeden element grzewczy o mocy minimum
270W.
Pytanie nr 2
Pkt. 6
Prosimy o dopuszczenie kabla, łączącego jednostkę kontrolną z kocem, o długości 3 m.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przewodu łączącego jednostkę kontrolną z elementem grzewczym za pomocą
przewodu o długości min. 3 metrów.
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Pytanie nr 3
Poz.1.2. SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA
Pkt. 2, 3
Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania dedykowanego wózka do systemu ogrzewania, w przypadku zaoferowania
urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ, jednocześnie informuje, iż w przypadku zaoferowania urządzenia
przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek uzna wymóg za spełniony poprzez dostarczenie wraz z każdą
jednostką kontrolną dedykowanego stojaka do kroplówek.
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Pytanie nr 4
Pkt. 6
Prosimy o dopuszczenie zasilania 220-240 V~, 50/60 Hz
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednostki kontrolnej zasilanej prądem 220-240 V 50/60 Hz.
Pytanie nr 5
Pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie kocyków pod całe ciało pacjenta, bez systemu odprowadzania płynów,
o wymiarach 217 x 91 cm.
Prosimy o odstąpienie od wymogu mocowania kocyków do podłoża.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie z każdym oferowanym systemem 10 sztuk dedykowanych jednorazowych
kocyków pod całe ciało pacjenta o wymiarach 217 x 91 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych wymogów
opisanych w SIWZ.
Pytanie nr 6
Pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie kocyków na górną część ciała pacjenta, o wymiarach: 192 x 57 cm
Prosimy o odstąpienie od wymogu mocowania kocyków do podłoża.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie z każdym oferowanym systemem 10 sztuk dedykowanych jednorazowych
kocyków na górną część ciała pacjenta o wymiarach minimum 192 x 57 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych
opisanych wymogów opisanych w SIWZ.

Część nr 4
Pytanie nr 8
Poz. 4.1. SPRZĘT DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW
Prosimy o wydzielenie pozycji 4.1 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców,
a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 2 będący formularzem asortymentowo-cenowym w zakresie części nr 4
i przenosi pozycję 4.1 dotyczącą sprzętu do szybkiego przetaczania płynów do części 2.
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Część nr 2
Pytanie nr 7
Poz.2.1. PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ PŁYNÓW
Pkt. 5
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z możliwością ustawienia temperatury grzania w zakresie 35° - 42°C oraz
zabezpieczeniem przed przegrzaniem –alarmem wysokiej temperatury oraz automatycznym, niezależnie działającym
wyłącznikiem
bezpieczeństwa,
który
załącza
się
przy
przekroczeniu
temperatury
o 3°C od temperatury ustawionej
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 9
Pkt. 2
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje mankietów wielorazowych?
Prosimy o podanie jakiej pojemności ma być mankiet 500 ml, czy 1000 ml?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga do zaoferowania mankietów wielorazowego użytku o pojemności 500 ml.
Pytanie nr 10
Pkt. 3
Czy Zamawiający uzna wymóg przezroczystości mankietu za spełniony, jeśli mankiet będzie posiadał kieszeń na worek
z płynem, wykonany z siateczki i umożliwiający podgląd poziomu przetaczanego płynu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 11
Pkt. 4
Prosimy o dopuszczenie mankietu z manometrem o skali od 0 do 300 mmHg, bez kolorowego oznaczenia strefy roboczej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Wniosek nr 2:
Pytanie nr 1
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1.2 z części 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie
wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na
uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ określone w załączniku 2.1 w zakresie asortymentu zawartego w części I.

Pytanie nr 3
Czy zamawiający w części 1 pozycja 1.2 wymaga aby każda sztuka zaoferowanego system konwekcyjnego ogrzewania pacjenta
składała się dodatkowo z nieinwazyjnego systemu pomiaru temperatury głębokiej składającego się z jednostki sterującej
wyświetlającej trend temperatury ze skalibrowanym miejscem pomiaru na czole pacjenta? W komplecie 10 szt. czujników do
każdego systemu. Tylko taki kompletny system pozwala na prawidłowe zarządzanie temperaturą pacjenta.
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Pytanie nr 2
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w parametrach technicznych II. SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA punkt 8
kocyka w rozmiarze długości 198 cm powodującym zwiększenie dopuszczanej tolerancji o 1 cm, na tolerancję +/- 3 od
wymaganego parametru.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie z każdym oferowanym systemem 10 sztuk dedykowanych jednorazowych
kocyków na górną część ciała pacjenta o wymiarach 198 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych opisanych wymogów
opisanych w SIWZ.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania systemu konwekcyjnego ogrzewania pacjenta, który dodatkowo
posiada możliwość pomiaru temperatury głębokiej.
Pytanie nr 4
Uprzejmie prosimy zamawiającego o dopuszczenie w części 2 ogrzewacza płynów ze stałą temperatura 41 stopni, która jest
automatycznie kontrolowana. Wraz z jednorazowymi kasetami grzewczymi w komplecie po 10 szt. do każdego urządzenia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 5
Czy zamawiający w części 2 oczekuje zaoferowania urządzenia jednoelementowego przeznaczonego do podgrzewania krwi ,
produktów krwiopochodnych i innych płynów infuzyjnych metodą suchą , z maksymalną prędkością przepływu wynosząco od
KVO do 500ml/min. Urządzenie utrzymuje bezobsługowo temperaturę ustaloną na poziomie 41*C; przeznaczone do montażu
na stojaku do kroplówek. Urządzenie pracujące w połączeniu z jednorazowymi kasetami podgrzewającymi do krwi i płynów z
drenami i łącznikami kompatybilnymi z zestawami do dożylnego podawania krwi/płynów stosowanych standardowo. Każde
oferowane urządzenie zawiera w komplecie 10 szt. kaset ze standardowym przepływem płynów do 9000ml/h.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Wniosek nr 3:
Dotyczy pakietu 5: WYPOSAŻENIE STAŁE + RUCHOME (zestawienie parametrów wymaganych – wyposażenie ruchome załącznik nr 2)

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików opisanych w poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe z półką dolną umieszczoną na
wysokości 13 cm.
Pytanie nr 2
Proszę o potwierdzenie, że stoliki w poz. II, IIa, IIb nie mają posiadać uchwytu (rączki) do prowadzenia i podane wymiary stolika
to wymiary blatu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami w SIWZ stoliki opisane w poz. II, IIa, IIb nie mają posiadać uchwytu i
informuje, że podane wymiary to wymiary zewnętrzne stolika.
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Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika (poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe) wyposażonego w kółka fi 100mm oraz półkę
dolną umieszczoną na wysokości 130mm (jeśli stolik nie ma mieć odbojników nad kołami) lub na wysokości 150mm (jeśli stolik
ma być wyposażony w odbojniki, jak na poniższej wizualizacji). Zamawiający dopuścił w parametrach kółka fi 100mm, jednak
przy tej średnicy ze względów technologicznych nie ma możliwości wykonania półki na wysokości max 100mm (+-20mm).

Pytanie nr 3
Proszę o informację czy wymiary stolików w poz. IIc, IId, IIe to wymiary blatu czy wymiary zewnętrzne stolików tj. liczone z
rączką oraz odbojnikami (jeśli wymagane)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że podane wymiary stolików w poz. IIc, IId, IIe to wymiary zewnętrzne stolika wraz z uchwytem, ale
bez odbojników które zgodnie z opisami w SIWZ nie są wymagane
Pytanie nr 4
Proszę o informację, czy Wykonawca ma wykonać stoliki w poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe z ochronnymi odbojnikami z wysokiej
jakości tworzywa, umieszone nad kołami, jak na wizualizacji?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ w stolikach opisanych poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe dopuszcza, ale nie
wymaga zastosowania odbojników.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z poz. III wykonanego w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304
(również konstrukcja – stelaż, półka koszowa. Stelaż i półka koszowa niemalowana), z frontem malowanym proszkowo
kolorami z palety RAL (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)? Jest to równie funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie jak
opisane w SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
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Pytanie nr 6
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z poz. III jak na poniższej wizualizacji (jeden uchwyt do prowadzenia,
przegłębienie blatu i półki w formie tzw. fali morskiej. W dolnej części kosz o wysokości 100mm.

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z poz. IV, w którym zamiast osłony tworzywowej przy podstawie są
odbojniki z tworzywa nad kołami, jak na poniższej wizualizacji? Jest to równie funkcjonalne rozwiązanie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z poz. IV wykonanego w całości ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, z
frontem malowanym proszkowo kolorami z palety RAL (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)? Jest to równie funkcjonalne i
estetyczne rozwiązanie jak opisane w SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z poz. IV wyposażonego w 4 szuflady, dzięki czemu nie będą one zbyt
wąskie, jak w przypadku 5 szuflad?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
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Pytanie nr 10
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z poz. IV wyposażonego w nadstawkę o konstrukcji ze stali nierdzewnej w
gatunku AISI 304 (niemalowanej), z 11 pojemnikami umieszczonymi w dwóch rzędach (6+5). Konstrukcja nastawki stała (bez
regulacji). Poniżej wizualizacja proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z poz. IV wyposażonego w kosz na odpady wykonany z tworzywa o poj. 8l
montowany na stałe do ściany bocznej wózka, dzięki czemu kosz jest stabilnie zamocowany? Poniżej wizualizacja
proponowanego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z poz. IV o wymiarach (szerxgłxwys) w mm (bez wyposażenia
dodatkowego): 690x700x985mm
ODP:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka anestezjologicznego o wymiarach zewnętrznych bez wyposażenia
dodatkowego (szer x gł x wys) 690 x 700 x 98mm
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z poz. IV wyposażonego w jeden ergonomiczny uchwyt znajdujący się z
frontu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych wyposażonych w ergonomiczny uchwyt do
prowadzenia umieszczony z przodu wózka nad szufladami.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w poz. VI i VII o wymiarach 960x680x1240mm?
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Pytanie nr 14
Czy wózek koszowy w poz. V ma być wyposażony w uchwyt (rączkę) do prowadzenia umieszczoną przy krótszym boku?
Jeżeli tak, to czy podane wymiary zewnętrzne uwzględniają już długość rączki czy są to wymiary samego blatu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że podane wymiary zewnętrzne wózka koszowego są podane wraz z uchwytem.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w poz. VI i VII wyposażonego w kółka fi 160mm?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka w poz. VI i VII wyposażonego w dwa uchwyty do prowadzenia
umieszczone przy krótszych bokach?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka transportowego wyposażonego w dwa uchwyty do prowadzenia
umieszczonych przy krótszych bokach.
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szafy w poz. VII wyposażonej w ergonomiczny przykręcany uchwyt, jak na
poniższej wizualizacji? Proponowany uchwyt nie jest zintegrowany, ale jego konstrukcja pozwala na swobodne otwieranie.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy w poz. VII o długości 1000mm?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy na implanty o długości min. 100 cm.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału w poz. VIII, XIX, XX, XXIII wyposażonego w półki wykonane z blachy
1mm. Wykonawca zapewnia, że w przypadku półki montowanej na stałe jest to wystarczająca i optymalna grubość blachy.
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Pytanie nr 20
Czy Wykonawca ma zaoferować szafę w poz. VII z frontem malowanym proszkowo czy szafa ma być niemalowana?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wymaga, aby fronty szafy na implanty były malowane proszkowo.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 22
Czy Wykonawca ma zaoferować regał w poz. VIII, XIX, XX, XXIII ze stali klasy minimum AISI 304? Brak gatunku stali w opisie tej
pozycji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane regały opisane w poz. VIII, XX, były wykonane ze stali nierdzewnej klasy
minimum AISI 304
Pytanie nr 23
Czy Wykonawca może zaoferować stelaż w poz. XIII o wymiarach: 400x510x710mm?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie określa dopuszczalnych wymiarów stelaża do worków na odpady wymaga tylko możliwości zastosowania
worków o opisanej pojemności.
Pytanie nr 24
Czy Wykonawca za zaoferować w stelażu w poz. XIII pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej w gatunku minimum AISI 304 czy
z tworzywa?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stelaży do worków na odpady opisanych w poz. XIII posiadających pokrywy
wykonane zarówno ze stali nierdzewnej lub z tworzywa.
Pytanie nr 25
Czy Wykonawca ma zaoferować stelaż w poz. XIII wyposażony w pokrywę ze standardowym otwarciem (na 83 stopnie) czy
taki, w którym po otwarciu pokrywa zatrzymuje się w pozycji 90 stopni i pozostaje otwarta na czas trwania zabiegu?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż wymaga, aby oferowane stelaże do worków na odpady posiadały możliwość pozostawienia
otwartej pokrywy na czas trwania zabiegu.

Pytanie nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza w poz. XXV o wymiarach: 575x280x265mm?
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Pytanie nr 26
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu w poz. XV wyposażonego w półkę dolną wykonaną z blachy 1mm.
Wykonawca zapewnia, że w przypadku półki montowanej na stałe jest to wystarczająca i optymalna grubość blachy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający może zweryfikować wymiary stołu w poz. XV. Przy długości podanej w SIWZ tj. 800mm nie zmieszczą się dwie
komory o długości 600mm.
ODPOWIEDŹ:
Wymiary stołu zgodnie z SIWZ 80x60x90 cm. Wymiary jednej komory min. 38x40x25cm.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu w poz. XXVI zgodnie z poniższym opisem i wizualizacją?
Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym materiałem typu skaj. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm, odporne na
działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki – zieleń medyczna
(standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za pomocą
sprężyny gazowej). Dźwignia umieszczona pod siedziskiem. Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył).
Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Wymiary: podstaw fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
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Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu w poz. XXVII i XXVIII zgodnie z poniższym opisem i wizualizacją?
Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane materiałem typu skaj. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm.
Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki –
zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie
(ręcznie za pomocą sprężyny gazowej). Dźwignia umieszczona pod siedziskiem. Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm
(w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne
obciążenie 135 kg. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone,
bezpieczne. Wymiary: podstaw fi 480mm, zakres regulacji 490/630mm
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 31
Czy dla większej funkcjonalności i stabilności, Wykonawca może zaoferować stolik pod komputer w poz. XXIX i XXX
wyposażony w kółka fi 80mm?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików pod komputer opisanych w poz. XXIX i XXX wyposażonych w kółka o
średnicy 8 cm
Pytanie nr 32
Czy pisząc w poz. XXIX i XXX, że stoliki mają być wyposażone w „wysuwaną szufladę na klawiaturę i mysz”, Zamawiający ma na
myśli wysuwaną półkę?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, iż wymagając „wysuwanej szuflady na klawiaturę i mysz” ma na myśli dedykowaną wysuwaną półkę
na klawiaturę i mysz.
Pytanie nr 33
Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie szafek stanowiących zabudowę meblową z poz. XXXI wyposażonych w uchwyty
przykręcane do drzwi, wykonane ze stali nierdzewnej o rozstawie odwiertów 96mm, zgodnie z poniższą wizualizacją?

Pytanie nr 34.
Czy Zamawiający zaakceptuje w zabudowie meblowej (poz. XXXI) wykonanie szafki stojącej z pozycji l.p. 3 oraz odpowiednio
szafki wiszącej pozycji l.p. 5 jako dwudrzwiowej? Przy długości 800mm zaleca się dla lepszej funkcjonalności wykonanie
podwójnych drzwi. Drzwiczki pojedyncze o takiej długości będą ciężkie i zajmować będą dużo przestrzeni podczas otwierania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza w zabudowie meblowej (poz. XXXI) wykonanie szafki stojącej z pozycji l.p. 3 oraz odpowiednio
szafki wiszącej pozycji l.p. 5 jako dwudrzwiowej.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafek stanowiących zabudowę meblową z poz. XXXI wyposażonych w uchwyty
przykręcane do drzwi, wykonane ze stali nierdzewnej o rozstawie odwiertów 96mm.

Pytanie nr 35.
Proszę o potwierdzenie, że w poz. XXXI Wykonawca ma zaoferować 3 komplety zabudów meblowych, z których każda składa
się z: szafka (symbol: MM.01) – 1x, szafka (symbol MM.02) – 1x, szafka (symbol MM.04) – 1x, lodówka w zabudowie (symbol:
KUCH.07) – 1x, szafka wisząca (symbol MM.05) – 1x, szafka wisząca (symbol MM.06) – 1x, szafka wisząca (symbol MM.07) – 1x,
blat (MP1) – 1x.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że wykonawca ma zaaferować 3 komplety zabudów meblowych, z których każda składa się z:
szafka (symbol: MM.01) – 1x, szafka (symbol MM.02) – 1x, szafka (symbol MM.04) – 1x, lodówka w zabudowie (symbol:
KUCH.07) – 1x, szafka wisząca (symbol MM.05) – 2x, szafka wisząca (symbol MM.06) – 1x, szafka wisząca (symbol MM.07) –
1x, blat (MP1) – 1x.
Dotyczy pakietu 5: WYPOSAŻENIE STAŁE + RUCHOME (zestawienie parametrów wymaganych – wyposażenie ruchome załącznik nr 2)
Pytanie nr 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia? Prośbę swoją motywujemy dużą ilością wyrobów oraz tym, że w ramach
przedmiotu zamówienia są meble na wymiar w produkcji których należy uwzględnić specyfikę danego pomieszczenia, przez co
ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy konstruktora i działu produkcyjnego, aniżeli w przypadku standardowych
pojedynczych mebli wolnostojących. W przypadku tego typu mebli, Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wykonuje
dokładne pomiary w miejscu montażu mebli.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące terminu dostawy
Wniosek nr 4:
IV. WÓZEK ANEZSTEZJOLOGICZNY - 5 sztuk
Pytanie nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka na ramie stalowej, którego podstawa osłonięta jest tworzywem ABS,
tworzącym odbój na całym jej obwodzie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści wózek o lekkiej i wytrzymałej konstrukcji, którego narożniki wykonane są z wytłaczanego
anodowanego aluminium, a ściany boczne i tył wózka mające wzmocnioną konstrukcję 3 warstwową wykonane są z
aluminium-polietylen-aluminium, malowane proszkowo (RAL 9006), z szufladami z natryskowo formowanego tworzywa ABS?
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Pytanie nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby mobilna podstawa wózka wyposażona była w cztery kołka o średnicy 125 mm
wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego - większa średnica kół
wpływa na lepsze prowadzenie wózka i jego stabilność.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych, w których średnica kółek wynosi 12,5 cm pod
warunkiem spełnienia pozostałych opisanych wymagań

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 5 szufladami w konfiguracji:
- 2 szuflady o wymiarach 417x470x76 mm
- 2 szuflady o wymiarach 417x470x156 mm
- 1 szuflada o wymiarach 417x470x236 mm
Oferowane szuflady posiadają możliwość pełnego wysuwu, są samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi, o
dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 45 kg, wyposażone w ergonomiczne uchwyty na całej szerokości szuflady, z miejscem
na opis zawartości, zamykane centralnie zamkiem na kluczyk.
Zaproponowana konfiguracja szuflad (z minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilością szuflad) wynika z rozwiązań
konstrukcyjnych wózka. Ilość szuflad o konkretnych wymiarach (wysokościach) warunkuje cenę oferowanego wózka, jak
również definiuje jego symbol katalogowy, dlatego istotne jest zdefiniowanie konfiguracji szuflad przez Zamawiającego na
etapie przed złożeniem oferty. (Ad. 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 6 szufladami w konfiguracji:
- 3 szuflady o wymiarach 417x470x76 mm
- 3 szuflady o wymiarach 417x470x156 mm
Oferowane szuflady posiadają możliwość pełnego wysuwu, są samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi, o
dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 45 kg, wyposażone w ergonomiczne uchwyty na całej szerokości szuflady, z miejscem
na opis zawartości, zamykane centralnie zamkiem na kluczyk.
Zaproponowana konfiguracja szuflad (z minimalną wymaganą przez Zamawiającego ilością szuflad) wynika z rozwiązań
konstrukcyjnych wózka. Ilość szuflad o konkretnych wymiarach (wysokościach) warunkuje cenę oferowanego wózka, jak
również definiuje jego symbol katalogowy, dlatego istotne jest zdefiniowanie konfiguracji szuflad przez Zamawiającego na
etapie przed złożeniem oferty.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych z konfiguracją szuflad:
- 2 szuflady o wymiarach 417x470x76 mm
- 2 szuflady o wymiarach 417x470x156 mm
- 1 szuflada o wymiarach 417x470x236 mm
Pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań okreslonych w SIWZ.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści stelaż nadstawki wykonany ze stali, wyposażony w dwie szyny z możliwością regulacji wysokości, z
umieszczonymi na nich zestawami pięciu pojemników uchylnych z przezroczystym frontem (w dwóch rzędach)?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
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Pytanie nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego wysuwany z boku blat ma całkowite wymiary wynoszące 41x42 cm (o
powierzchni użytkowej 36x39 mm).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych wyposażonych w wysuwany z boku blat mający
całkowite wymiary wynoszące 41 x 42 cm (o powierzchni użytkowej 36 x 39 cm).

Pytanie nr 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie by wózek wyposażony był w kosz na odpady wygodnie otwierany kolanem, z
wyjmowanym pojemnikiem do opróżniania, co pozwala na zachowanie wysokich standardów higieny.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego uniesione trzy brzegi blatu z ABS stanowią jednocześnie zintegrowane,
ergonomiczne wyprofilowane uchwyty do wygodnego prowadzenia wózka – z trzech stron, na dwóch krótszych krawędziach i z
tyłu wózka.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach bez wyposażenia: 662 x 594 mm.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który w standardzie wyposażony jest, na drugim krótszym boku, w trzy
uchylne transparentne kieszenie boczne, z możliwością wyjęcia. Oferowane rozwiązanie zwiększa powierzchnię użytkową
wózka.
(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych wyposażonych w trzy uchylne transparentne
kieszenie boczne z możliwością ich wyjęcia umiejscowionych na drugim krótszym boku pod warunkiem spełnienia
pozostałych opisanych wymagań
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Pytanie nr 11
2. XXVII – Taboret bez oparcia. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taboretów bez oparcia o następujących parametrach:
podstawa i siłownik ze stali chromowanej, podstawa jezdna z pięcioma kółkami, regulacja wysokości siedziska za pomocą
sprężyny gazowej z dźwignią zwalniającą pod siedziskiem siedzisko miękkie tapicerowane.
Min. wysokość, mm650 Max. wysokość, mm900
Średnica siedziska, mm390
Grubość siedziska, mm100
Średnica podstawy, mm600

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 12
XXVI – Taboret z oparciem. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taboretów z oparciem o następujących parametrach:
podstawa i siłownik ze stali chromowanej, podstawa i siłownik ze stali chromowanej, podstawa jezdna z pięcioma kółkami,
regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej z dźwignią zwalniającą pod siedziskiem siedzisko miękkie
tapicerowane
Min. wysokość, mm650 Max. wysokość, mm900
Średnica siedziska, mm390
Grubość siedziska, mm100
Średnica podstawy, mm600
Wysokość oparcia, mm 280

Pytanie nr 13
XI – Pistolet do suszenia. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pistoletu o następujących parametrach: Pistolet do mycia lub
przedmuchiwania wąskich przekrojów, wyposażony w zestaw 8 końcówek, podłączenie do instalacji spręż. pow. złączką
1/2",wyposażony w haczyk do zawieszania pistoletu na ścianie, przewód z tworzywa sztucznego o długości 3 m, końcówki
przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stołu lub do ściany.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ

Pytanie nr 14
VIII – Regał i XX - Regał Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regałów: Regał magazynowy wykonany ze stali o konstrukcji z
kątownika 38x38 mm o grubości 1,5mm, półki wykonane z blachy 1,0mm dające nośność półki do 100kg, czy Zamawiający
dopuści półki wtykowe, montaż bez śrubowy regału, regał bez stopek regulujących? Czy regał ma być malowany czy
ocynkowany ? Czy Zamawiającemu chodzi o udźwig półki 100 kg czy regału, bo jeśli regału to przy 5 półkach udźwig na jedną
półkę będzie wynosił 20kg?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 15
XIV – szafka BHP. Czy zamawiający ma na myśli podstawę z siedziskiem drewnianym, na która nastawiana jest szafka
(wysokość całego zestawu 2200mm), Czy zamawiający dopuszcza szafy 2,3 lub 4 drzwiowe o szerokości komory 300mm na
podstawię, szafa jest bardziej stabilna niż jeden słupek 300mm. Czy Zamawiający dopuści szafy o szerokości słupka 40 cm
dzieloną przegrodą na 2 części. Szafka o szerokości słupka 30 dzielona na 2 komory daje nam komorę o szerokości 15 cm, jest
to bardzo wąska przestrzeń.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 16
XXI – regał. Prosimy o dopuszczenie regału o wymiarach 60 x 50 x 200 cm. Nie ma na rynku dostępnych regałów ze stali
nierdzewnej 50 x 50 x 200 cm. z ażurowymi półkami.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regału o wymiarach 60 x 50 x 200 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych
opisanych wymagań w SIWZ.

Pytanie nr 2
IV wózek anestezjologiczny – 5 szt
Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:
1.Wózek wyposażony w mobilną podstawę z tworzywa ABS (4 kółka jezdne), szafka wyposażona w 5 szuflad, nadstawka
anestezjologiczna ponad blatem głównym.
2.Wózek wyposażony w mobilną podstawę z tworzywa ABS (4 kółka jezdne), szafka wyposażona może być w 4 lub 5 szuflad,
nadstawka anestezjologiczna ponad blatem głównym. Dwa kółka z blokadą oraz dodatkowo jedno z blokadą kierunkową .
Średnica kółka 10cm, wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.
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Wniosek nr 5:
Pytanie nr 1
XVIII – zlew gospodarczy – 2 szt. Pom. Nr 9;16
Czy Zamawiający dopuści: Zlew gospodarczy montowany do ściany. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubość
materiału 0,9 mm. Niecka wspawana bezspoinowo. Przeciwbryzgowa ścianka tylna. Odchylany ruszt ze stali szlachetnej. Bez
półki na armaturę. Wykonany z tworzywa sztucznego odpływ sitkowy G 1½ B. Odpływ tylny środkowy. Bez przelewu. Uchwyt
montażowy jako dodatkowe mocowanie odpływu o wymiarach (szer. x szer. x głęb.): 436 x 490 x 339 mm
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

3. Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych. Ścianki boczne i tylne wykonane z kompozytu aluminium.
Kolor czerwony lub niebieski. 5 szuflad, bez możliwości konfiguracji ich wysokości na etapie zamawiania, wyposażone w
ergonomiczny uchwyt do otwierania oraz mechanizm samodociągania. Z boku szafki wysuwany blat o wymiarach. Blat boczny
o POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 35X34cm. Wymiary dna szuflad: 47,5x35cm
4. Stelaż nadstawki wykonany ze stali malowanej proszkowo, kolor szary, posiadająca dwa rzędy przeźroczystych pojemników,
po pięć w rzędzie . Możliwość regulacji wysokości nadstawki, już po zamontowaniu do wózka.
5. Wysokość wózka z nadstawką w najniższym punkcie ustawienia wysokości nadstawki- 139cm. , wysokość wózka od ziemi do
blatu głównego- 96,5 cm.
6. Stolik wyposażony na krótszym boku w szyny umożliwiające montaż:
- kosza na odpady z pokrywą wahadłową (są dwa)
- pojemnika na zużyte igły (jest)
- pojemnika na opakowanie rękawiczek (jest w formie kosza drucianego ze stali nierdzewnej)
- kosz na cewniki (jest)
7. Na krótszej krawędzi, jeden ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka.
8. Wszystkie powierzchnie wózka łatwe do utrzymania w czystości, odporne na środki dezynfekcyjne (tak)
9. Wymiary wózka bez wyposażenia (szerokość i długość ) 65,5cm x48cm
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Wniosek nr 6:
Pytanie nr 1, 2, 3, 4
Dotyczy Załącznika 2.1, VII Dozowniki tlenu – 10 szt.
1. Prosimy o podanie wymiarów szyny, do której ma pasować uchwyt wymieniony w punkcie 3.
2. Czy Zamawiający dopuści dozownik wyposażony w rotametr o skali 0-15 l/min?
3. Czy Zamawiający dopuści dozownik wyposażony w rotametr o skali 0-20 l/min?
4. Czy Zamawiający dopuści dozownik przystosowany do pracy z ciśnieniem o wartości max 600 kPa?
ODPOWIEDŹ:
1. Zamawiający informuje, że wymiar szyny sprzętowej wynosi 10 x 25 mm. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikował zapisy
SIWZ w załączniku 2.1 pkt VII 3 który otrzymuje brzmienie: Dozownik wyposażony w uchwyt umożliwiający zamontowanie
go na szynie sprzętowej o wymiarach 10 x 25 mm.
2/3. Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikował zapisy SIWZ
w załączniku 2.1 pkt VII 5 który otrzymuje brzmienie: Dozownik wyposażony w rotametr ze wskazaniami w zakresie
minimum 0 - 17 l/min.
4. Zamawiający doprecyzowuje, iż w załączniku 2.1 do SIWZ pkt VII 6 wskazuje ciśnienie w instalacji gazów medycznych,
którym będzie zasilany oferowany dozownik. Zakres jego dopuszczalnego ciśnienia pracy musi obejmować wskazane
wartości.

Strona17

Pytanie nr 5, 6, 7
Dotyczy Załącznika 2.1, VIII Dozowniki tlenu – 8 szt.
5. Czy Zamawiający dopuści dozownik wyposażony w rotametr o skali 0-15 l/min?
6. Czy Zamawiający dopuści dozownik wyposażony w rotametr o skali 0-20 l/min?
7. Czy Zamawiający dopuści dozownik przystosowany do pracy z ciśnieniem o wartości max 600 kPa?
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ODPOWIEDŹ:
5/6. Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikował zapisy SIWZ
w załączniku 2.1 w pkt VIII 4, który otrzymuje brzmienie: Dozownik wyposażony w rotametr ze wskazaniami w zakresie
minimum 0 - 17 l/min
7. Zamawiający doprecyzowuje, iż w pkt VIII 5 wskazuje ciśnienie w instalacji gazów medycznych, którym będzie zasilany
oferowany dozownik. Zakres jego dopuszczalnego ciśnienia pracy musi obejmować wskazane wartości.
Pytanie nr 8, 9
Dotyczy Załącznika 2.1, IX Regulator ssania – 10 szt.
8. Prosimy o podanie wymiarów szyny, do której ma pasować uchwyt wymieniony w punkcie 3.
9. Czy Zamawiający dopuści regulator, wyposażony w obrotowy (360°) vacuometr z zakresem wskazań od
0 do -1000 mbar?
Odpowiedź:
8. Zamawiający informuje, że wymiar szyny sprzętowej wynosi 10 x 25 mm. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikował zapisy
SIWZ w załączniku 2.1 w pkt IX 3, który otrzymuje brzmienie: Regulator wyposażony w uchwyt umożliwiający
zamontowanie go na szynie sprzętowej o wymiarach 10 x 25 mm.
9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regulatora wyposażonego w obrotowy (360°) vacuometr z zakresem wskazań od 0
do -1000 mbar.
Pytanie nr 10
Dotyczy Załącznika 2.1, X. REGULATOR SSANIA - 8 sztuk
10. Czy Zamawiający dopuści regulator, wyposażony w obrotowy (360°) vacuometr z zakresem wskazań od 0 do -1000 mbar?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regulatora wyposażonego w obrotowy (360°) vacuometr z zakresem wskazań od 0
do -1000 mbar.
Pytanie nr 11
Dotyczy SIWZ i Załącznika 2.1 odnośnie części 4 akcesoria do gazów medycznych
11. Wnosimy o wyodrębnienie do oddzielnego pakietu, regulatorów próżni oraz dozowników.
Wyodrębnienie tych urządzeń pozwoli na złożenie ofert większej ilości Wykonawców, którzy nie posiadają w swojej ofercie
SPRZĘTU DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW, co wpłynie na większą możliwość wyboru Wykonawcy dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 2 będący formularzem asortymentowo-cenowym w zakresie części nr 4
pozostawiając w niej wyłącznie dozowniki tlenu i regulatory próżni
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Pytanie nr 12
Dotyczy wzoru umowy
12. Czy Zamawiający może potwierdzić iż szkolenie może odbyć się w tym samym dniu co dostawa i montaż? Jednorazowa
usługa wykonana w jednym terminie (dostawa+montaż+szkolenie) wpłynie na zmniejszenie wartości oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku części 4 szkolenie może odbyć się w tym samym dniu co dostawa asortymentu.
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Pytanie nr 13
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanego w §3 pkt 6. Dotyczącego dodatkowego szkolenia po 3 miesiącach od
ostatniej dostawy, dla regulatorów ssania i dozowników tlenu?
Rezygnacja z wymogu wpłynie korzystnie na obniżenie oferty, a w/w sprzęty są urządzeniami powierzchnie stosowanymi w
placówkach medycznych, są dobrze znane personelowi medycznemu, na podstawie dostarczonych z urządzeniami instrukcji
obsługi personel medyczny jest w stanie sam użytkować urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wymóg dotyczący dodatkowego szkolenia opisany w §3 pkt 6 nie dotyczy części 4
Wniosek nr 7:
Część 5
Pytanie nr 1
Dotyczy I. STOLIK INSTRUMENTALNY - 5 sztuk
Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją wysokości 92-138cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika instrumentalnego z regulacją wysokości w zakresie 92-138cm.
Pytanie nr 2
Dotyczy II i IIa. STOLIK ZABIEGOWY - 5 sztuk
Czy Zamawiający dopuści stolik, z półką najniższą zaczynającą się 13cm od podłoża?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików opisanych w poz. II, IIa, z półką dolną umieszczoną na wysokości
13 cm.
Pytanie nr 3, 4
Dotyczy IIb. STOLIK ZABIEGOWY - 2 sztuk
Czy Zamawiający dopuści stolik z półką dolną umieszczoną 16cm od podłoża?
Czy Zamawiający dopuści stolik z kółkami o średnicy 12,5cm wykonane z materiału niebrudzącego podłoża w tym dwa z
blokadą?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika opisanego w poz. IIb z półką dolną umieszczoną na wysokości
13 cm wyposażonego w kółka o średnicy 12,5 cm wykonane z materiału niebrudzącego podłoża w tym dwa z blokadą.

Pytanie nr 6
Dotyczy III. STOLIK ODDZIAŁOWY - 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści stolik z półką pełną tzw. kuwetą o wymiarach 60x40?
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Pytanie nr 5
Dotyczy IIc. IId. IIe. STOLIK ZABIEGOWY – 4/2/5 sztuk
Czy Zamawiający dopuści stolik, z półką najniższą zaczynającą się 13cm od podłoża?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików opisanych w poz. IIc. IId. IIe z półką dolną umieszczoną na wysokości
13 cm (odpowiedź ALVO pytanie nr 1)

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika oddziałowego z półką pełną tzw. kuwetą o wymiarach 60x40 cm.
Pytanie nr 7
Dotyczy IV. WÓZEK ANEZSTEZJOLOGICZNY - 5 sztuk
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny ze stelażem z pokrywą na odpady nie wahadłową?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści wózek złożony z blatu ze stali kwasoodpornej , szafki (korpusu) i zestawu jezdnego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści odboje narożne W kształcie litery L zamontowane w każdym narożniku szafki nad kołami ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści zamiast podstawy szafki wykonanej ze stali osłoniętej tworzywem pełniącym funkcję ochronną,
Zamawiający dopuści wózek z odbojami nad kołami w kształcie dysku z tworzywa?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści blat ze stali kwasoodpornej zagłębiony lub z burtami ze trzech stron?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych wyposażonych w blat zagłębiony wykonany
ze stali kwasoodpornej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści wózek w którym wymiary koszy wynoszą 53,8 x 50 x 18 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków koszowych, w którym wymiary koszy wynoszą 53,8 x 50 x 18 cm
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Dotyczy V. WÓZEK KOSZOWY - 3 sztuki
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 12,5cm wykonane z materiału niebrudzącego podłoża w tym dwa
z blokadą?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków koszowych z kółkami o średnicy 12,5cm wykonane z materiału
niebrudzącego podłoża w tym dwa z blokadą.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści wózek w którego wymiary zewnętrzne wynoszą 76 x 61 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków koszowych, w których wymiary zewnętrzne wynoszą 76 x 61 cm.
Dotyczy VI. WÓZEK TRANSPORTOWY - 3 sztuki
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża o średnicy 12,5 cm
w tym dwa z blokadą?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków transportowych wyposażonych w cztery kółka wykonane z materiału
niebrudzącego podłoża o średnicy 12,5 cm w tym dwa z blokadą.
Dotyczy VIa. WÓZEK TRANSPORTOWY - 2 sztuk
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery kółka wykonane z materiału niebrudzącego podłoża o średnicy 16 cm
w tym dwa z blokadą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wózków wyposażonych w cztery kółka wykonane z materiału
niebrudzącego podłoża o średnicy 16 cm w tym dwa z blokadą.
Dotyczy VII. SZAFA NA IMPLANTY - 5 sztuk
Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści drzwi wyposażone w podwójne drzwi skrzydłowe (minimalny kąt otwarcia 110°) z zamkiem
niezintegrowanym z uchwytem umożliwiającym ich swobodne otwieranie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szaf na implanty z zamkiem, który nie jest zintegrowany z uchwytem.
Dotyczy IX. REGAŁ - 2 sztuki
Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści regał z pięcioma półkami z blachy perforowanej montowanymi na stałe tworzącymi cztery
przestrzenie tworzącymi równe przestrzenie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
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Dotyczy X. REGAŁ - 2 sztuki
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający sprostuje, że chodzi o regał wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 304?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany regał opisany w poz. XX, był wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum
AISI 304.
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Dotyczy XIV. SZAFKA ODZIEŻOWA BHP DWUDZIELNA – 36 sztuk
Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach zewnętrznych 40 x 50 x 219 cm
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Dotyczy XV. STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM - 1 sztuka
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający potwierdza, że chodziło mu o Stół o konstrukcji z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone,
bezpieczne?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż stół opisany w poz. XV stołem o konstrukcji z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie
zaokrąglone, bezpieczne
Pytanie nr 22
Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach zewnętrznych 160 x 60 x 90 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. Patrz odpowiedź na pytanie nr 27 wniosek nr 3.
Dotyczy XVIII. ZLEW GOSPODARCZY - 2 sztuki
Pytanie nr 23
Czy Zamawiający dopuści zlew z odchylaną kratą pokrywającą całą powierzchnię komory zlewu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 24
Czy Zamawiający dopuści zlew o wymiarach zewnętrznych 60 x 50 x 25 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Dotyczy XXI. XXII REGAŁ - 1 sztuki
Pytanie nr 25
Czy Zamawiający dopuści regał z pięcioma półkami z blachy perforowanej montowanymi na stałe tworzącymi cztery
przestrzenie?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
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Dotyczy XXV. LISTWA NAŚCIENNA - 6 sztuk
Pytanie nr 26
Czy Zamawiający dopuści listwę wyposażoną w zawieszany kosz o wymiarach 58 x 28,5 x 26 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
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Dotyczy XXVI. TABORET Z OPARCIEM - 5 sztuk
Pytanie nr 27
Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości siedziska realizowaną sprężyną gazową z dźwignią zwalniającą
umieszczoną pod siedziskiem, zakres regulacji wysokości 25 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 28
Czy Zamawiający dopuści taboret posiadający siedzisko miękkie o średnicy 39 cm i grubości 10 cm pokryte materiałem
odpornym na środki dezynfekcyjne w kolorze RAL 9006?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretu posiadający siedzisko miękkie o średnicy 39 cm i grubości 10 cm
pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne w kolorze RAL 9006.
Dotyczy XXVII. TABORET BEZ OPARCIA - 5 sztuk
Pytanie nr 29
Czy Zamawiający dopuści taboret gdzie regulacja wysokości siedziska realizowana jest sprężyną gazową z dźwignią zwalniającą
umieszczoną pod siedziskiem, zakres regulacji wysokości minimum 24 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 30
Czy Zamawiający dopuści taboret gdzie siedzisko miękkie o średnicy 39 cm i grubości 6 cm pokryte materiałem odpornym na
środki dezynfekcyjne w kolorze RAL 9006?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza taboret gdzie siedzisko miękkie o średnicy 39 cm i grubości 6 cm pokryte materiałem odpornym na
środki dezynfekcyjne w kolorze RAL 9006.
Dotyczy XXVIII. TABORET BEZ OPARCIA - 2 sztuki
Pytanie nr 31
Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości siedziska realizowaną sprężyną gazową z dźwignią zwalniającą
umieszczoną pod siedziskiem, zakres regulacji wysokości 25 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
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Pytanie nr 32
Czy Zamawiający dopuści taboret gdzie siedzisko miękkie w kształcie siodła pokryte materiałem odpornym na środki
dezynfekcyjne w kolorze RAL 9006?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretu posiadający siedzisko miękkie o średnicy 39 cm i grubości 10 cm
pokryte materiałem odpornym na środki dezynfekcyjne w kolorze RAL 9006.
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Pytanie nr 33
Dotyczy XXXI. ZABUDOWA MEBLOWA
1. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka stojąca z trzema szufladami, szerokości 80cm. Szafka
dolna na regulatorach wysokości, całość wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304. Trzy szuflady umieszczone na
prowadnicach w systemie na ciche zamykanie. Uchwyty w drzwiach prętowe w kształcie litery "C" rozstaw odwiertów
128 mm, stal nierdzewna. Listwa cokołowa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w silikonowe uszczelki,
wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.
2. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak
dwukomorowy ze stali nierdzewnej (wymiary szafki szer. 100 x gł. 60 x wys. 88 cm). Szafka dolna na regulatorach
wysokości, całość wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304. Wieńce górne przystosowane do zamocowania
zlewozmywaka kuchennego. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na
szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach prętowe w kształcie
litery "C", rozstaw odwiertów 128 mm, stal nierdzewna. Listwa cokołowa wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona
w silikonowe uszczelki, wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.
3. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka stojąca dwudrzwiowa pod umywalkę (wymiary szafki
szer. 80 x gł. 60 x wys. 88 cm). Szafka dolna na regulatorach wysokości, całośc wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI
304. Wieńce górne przystosowane do zamocowania zlewozmywaka kuchennego. Drzwi podwójne zamontowane na 2
samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim
okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach prętowe, rozstaw odwiertów 128 mm, stal nierdzewna. Listwa cokołowa
wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w silikonowe uszczelki, wymiary dopasować do długości dolnych szafek
kuchennych.
4. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwoma półkami (wymiary
szafki szer. 80 x gł. 37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, całość ze stali
nierdzewnej klasy AISI 304. Drzwi zamontowane na 2 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na
szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach prętowe, rozstaw
odwiertów 128 mm, stal nierdzewna. Wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji wysokości.
5. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwoma półkami (wymiary
szafki szer. 100 x gł. 37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, całość ze stali
nierdzewnej klasy AISI 304. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na
szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach prętowe, rozstaw
odwiertów 128 mm, stal nierdzewna. Wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji wysokości.
6. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka wisząca jednodrzwiowa (wymiary szafki szer. 60 x gł.
37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, całość ze stali nierdzewnej. Drzwi
zamontowane na 2 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na szybki montaż i demontaż drzwi,
zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach prętowe, rozstaw odwiertów 128 mm, stal
nierdzewna. Wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji wysokości.
7. Czy Zamawiający dopuści Blat Roboczy 320x60 cm. Blat roboczy ze stali nierdzewnej klasy AISI 304 z wbudowaną
komorą umywalkową i zlewozmywakową.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie treść SIWZ: Zlewozmywak dwukomorowy 48 x 50 x 25
cm. Umywalka 50 x 40 x 25 cm.
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Pytanie nr 34
Dotyczy XXXII. ZABUDOWA MEBLOWA
1. Czy Zamawiający dopuści zabudowę meblową złożoną z: Szafka stojąca dwudrzwiowa (wymiary szafki szer. 100 x gł. 60
x wys. 88 cm).
Szafka dolna na regulatorach wysokości, korpus z profili aluminowych, wypełnienie płyta melaminowana grubości
18mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm w kolorze szarym, wieńce
górne przystosowane do zamocowania zlewozmywaka kuchennego. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających
zawiasach puszkowych pozwalający na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji.
Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. W połowie wysokości
półka. Listwa cokołowa wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty melaminowanej, kolor RAL 7035,
wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.
2. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka stojąca z trzema szufladami, szerokości 50cm (wymiary szafki
szer. 50 x gł. 60 x wys. 88cm). Szafka dolna na regulatorach wysokości, korpus z profili aluminiowych, wypełnienie płyta
melaminowa, grubość 18mm, kolor RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze
szarym. Trzy szuflady umieszczone na prowadnicach w systemie na ciche zamykanie. Uchwyty w drzwiach aluminiowe
proste frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. Listwa cokołowa wykonana z profili aluminiowych z
wypełnieniem z płyty melaminowanej, wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.
3. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka stojąca z trzema szufladami, szerokości 40cm (wymiary szafki
szer. 40 x gł. 60 x wys. 88cm). Szafka dolna na regulatorach wysokości, korpus z profili aluminiowych, wypełnienie płyta
melaminowa, grubość 18mm, kolor RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm w kolorze
szarym. Trzy szuflady umieszczone na prowadnicach w systemie na ciche zamykanie. Uchwyty w drzwiach aluminiowe
proste frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. Listwa cokołowa wykonana z profili aluminiowych z
wypełnieniem z płyty melaminowanej, wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.
4. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka stojąca dwudrzwiowa pod zlewozmywak dwukomorowy ze stali
nierdzewnej (wymiary szafki szer. 100 x gł. 60 x wys. 88 cm).Szafka dolna na regulatorach wysokości, korpus z profili
aluminowych, wypełnienie płyta melaminowane grubości 18mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty
melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze szarym, wieńce górne przystosowane do zamocowania zlewozmywaka
kuchennego. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na szybki montaż i
demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane na
głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. W połowie wysokości półka. Listwa cokołowa wykonana z profili aluminiowych z
wypełnieniem z płyty melaminowanej, kolor RAL 7035, wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.
5. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka stojąca jednodrzwiowa z dwoma półkami (wymiary szafki szer.
60 x gł. 60 x wys. 88 cm). Szafka dolna na regulatorach wysokości, korpus z profili aluminowych, wypełnienie płyta
melaminowana grubości 18mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18
mm w kolorze szarym, wieńce górne przystosowane do zamocowania zlewozmywaka kuchennego. Drzwi
zamontowane na 4 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na szybki montaż i demontaż drzwi,
zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste frezowane na głębokość rozstaw
odwiertów 96 mm. Listwa cokołowa wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty melaminowanej, kolor
RAL 7035, wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych. Wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji
wysokości.
6. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwoma półkami (wymiary szafki szer.
100 x gł. 37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, korpus z profili aluminowych,
wypełnienie płyta melaminowana grubości 18 mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty
melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze szarym. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających zawiasach

puszkowych pozwalający na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty
w drzwiach aluminiowe proste frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. Wewnątrz dwie półki z
możliwością regulacji wysokości.
7. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka wisząca dwudrzwiowa z dwoma półkami (wymiary szafki szer. 60
x gł. 37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, korpus z profili aluminowych,
wypełnienie płyta melaminowana grubości 18 mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty
melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze szarym. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających zawiasach
puszkowych pozwalający na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty
w drzwiach aluminiowe proste frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. Wewnątrz dwie półki z
możliwością regulacji wysokości.
8. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka wisząca dwudrzwiowa (wymiary szafki szer. 100 x gł. 37 x wys. 70
cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, korpus z profili aluminowych, wypełnienie płyta
melaminowana grubości 18 mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18
mm w kolorze szarym. Drzwi zamontowane na 4 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający na szybki
montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm.
9. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka wisząca jednodrzwiowa z dwoma półkami (wymiary szafki szer.
50 x gł. 37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, korpus z profili aluminowych,
wypełnienie płyta melaminowa grubości 18mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowej o
grubości 18 mm w kolorze szarym. Drzwi zamontowane na 2 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający
na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. Wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji wysokości.
10. Czy Zamawiający dopuści zabudowę złożoną z: Szafka wisząca jednodrzwiowa z dwoma półkami (wymiary szafki szer.
40 x gł. 37 x wys. 70 cm). Szafka górna wisząca na zawieszkach z regulacją wysokości, korpus z profili aluminowych,
wypełnienie płyta melaminowa grubości 18mm, kolor frontów RAL 5012. Tył szafki wykonany z płyty melaminowej o
grubości 18 mm w kolorze szarym. Drzwi zamontowane na 2 samodomykających zawiasach puszkowych pozwalający
na szybki montaż i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Uchwyty w drzwiach aluminiowe proste
frezowane na głębokość rozstaw odwiertów 96 mm. Wewnątrz dwie półki z możliwością regulacji wysokości.
Odpowiedź:
Dla pytań 1-5
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opisanej zabudowy meblowej. Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący listwy
cokołowej, który powinien brzmieć:
„Listwa cokołowa wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty HPL lub melaminowanej, kolor RAL 5012,
wymiary dopasować do długości dolnych szafek kuchennych.”
Dla pytań 6-10
Zamawiający dopuszcza zastosowanie opisanej zabudowy meblowej.

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów umowy w §1 pkt. 2, §3 dotyczących szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji,
jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt jakim jest wyposażenie ruchome nie jest aparaturą medyczną i nie wymaga
zatem przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?
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Wniosek nr 8:
WZÓR UMOWY- dotyczy części 5 (wyposażenie ruchome)

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Umowie
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów wzoru umowy w §1 pkt. 3 dotyczącym paszportów technicznych? Oferowane w części
5 produkty nie są aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta nie wymaga przeglądów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje na podstawie załącznika nr 2 będącego formularzem asortymentowo-cenowym, iż wymóg
dostarczenia paszportów dotyczy wyłącznie asortymentu z części 1-3.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów wzoru umowy w §2 w punkcie 1 dotyczącym montażu i podłaczenia przedmiotu umowy
w siedzibie Zamawiającego w zakresie części 5 (wyposażenie ruchome)? Oferowany w ww. wymienionych Pakietach
asortyment zostaje dostarczony w formie złożonej, gotowej do użytku, nie wymaga zatem montażu w miejscu dostawy.
W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w Umowie.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH- dotyczy części 5 (wyposażenie ruchome)
Pytanie nr 1.
Prosimy o wyłączenie z Części 5 (wyposażenie ruchome) następujących pozycji:
1. pozycja nr V: Wózek koszowy – 2szt.
2. pozycja nr VI: Wózek transportowy – 3szt.
3. pozycja nr VIa: Wózek transportowy – 2szt.
4. pozycja nr VII: Szafa na implanty- 5szt.
5. pozycja nr XI: Pistolet do suszenia- 2szt.
6. pozycja nr XII: Urządzenie do mycia wózków- 1szt.
7. pozycja nr XIV: Szafka odzieżowa BHP dwudzielna- 36szt.
8. pozycja nr XV: Stół ze zlewem dwukomorowym- 1 szt.
9. pozycja nr XVI: Stół z basenem- 1 szt.
10. pozycja nr XVII: Szafka- 1szt.
11. pozycja nrXVIII: Zlew gospodarczy- 2szt.
12. pozycja nr XXIV: Stół z basenem- 1szt.
13. pozycja nr XXV: Listwa naścienna- 6szt.
14. pozycja nr XXVIII: Taboret bez oparcia- 2szt.
15. pozycja nr XXIX: Stoliki pod komputery- 5 szt.
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiający odstąpi od zapisów umowy w §4 w punkcie 2 podpunkcie 3 oraz w §5 w punkcie 8 dotyczących
przeglądów okresowych w zakresie części 5 (wyposażenie ruchome) jeśli asortyment ten nie jest aparaturą medyczną i
zgodnie z oświadczeniem Producenta nie wymaga przeglądów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje na podstawie załącznika nr 2 będącego formularzem asortymentowo-cenowym, iż wymóg
wykonywania przeglądów dotyczy wyłącznie asortymentu z części 1-3 chyba, że producent asortymentu przewiduje inaczej.

16. pozycja nr XXX: Stoliki pod komputery- 3szt.
17. pozycja nr XXXI: Zabudowa nr 1
18. pozycja nr XXXII: Zabudowa nr 2
oraz utworzenie z nich odrębnego Zadania.
Umieszczenie tak zróżnicowanego asortymentu w jednym Zadaniu pozwala na składanie ofert tylko firmom handlowym,
jednocześnie uniemożliwiając wzięcia udziału w postępowaniu producentom mebli i sprzętu. Produkty te nie są
kompatybilne ze sobą, zatem nie muszą być dostarczone przez jednego producenta.
Wyodrębnienie tych produktów umożliwi przedstawienie oferty większej ilości Wykonawcom, co korzystnie wpłynie na
konkurencyjność ofert, a także ceny oferowanych produktów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 2 będący formularzem asortymentowo-cenowym w zakresie części nr 5
i wyodrębnia z niej część nr 6, w której umieszcza zabudowę meblową (obecnie poz. XXI i XXII części nr 5)
Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy (dot. Pozycji II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe) wyposażony w cztery kółka o średnicy 12,5 cm
wykonane z materiału niebrudzącego podłoża w tym dwa z blokadą? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ,
a przy wskazanych wymiarach stolika jest bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików zabiegowych opisanych w poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, wyposażonych
w cztery kółka o średnicy 12,5 cm wykonanych z materiału niebrudzącego podłoża w tym dwa z blokadą pod warunkiem
spełnienia pozostałych wymagań.
Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy (dot. Pozycji II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe) z półkami stolika bez przegłębienia,
rozmieszczone równomiernie z czego najniższa na wysokości max 14cm od podłoża? Parametr ten nieznacznie różni się od
zapisów SIWZ, a przy wskazanych parametrach stolika jest bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ dotyczące rodzajów i rozmieszczenia półek w stolikach
zabiegowych opisanych w poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, jednocześnie wyraża zgodę na zaoferowanie stolików zabiegowych
opisanych w poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, w których najniższa półka jest umieszczona z na wysokości 14 cm

Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy (dot. Pozycji II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe) o wysokości całkowitej 97 cm w tym od podłoża
do blatu 90 cm (zgodnie z SIWZ). Stolik jest wyposażony w 2 uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze stanowiące stały
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Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy (dot. Pozycji II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe) z półkami stolika bez przegłębienia,
rozmieszczone równomiernie z czego najniższa na wysokości max 16cm od podłoża? Parametr ten nieznacznie różni się od
zapisów SIWZ, a przy wskazanych parametrach stolika jest bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ

element stabilnej konstrukcji. Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, a przy wskazanej długości jest bardziej
funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego. Zdjęcie poglądowe poniżej:

Zdjęcie poglądowe- stolik zabiegowy wyposażony w 2 uchwyty do prowadzenia
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolików zabiegowych opisanych w poz. II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, których wysokość
całkowita od podłoża wynosi 97 cm, wyposażonych w dwa uchwyty do prowadzenia skierowane ku górze.
Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny (dot. Pozycji IV) z podstawą mobilną wyposażoną w cztery kółka o średnicy
12,5 cm wykonane z materiału niebrudzącego podłoża w tym 2 z blokadą? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ,
a przy wskazanych gabarytach wózka jest bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych wyposażonych w cztery kółka o średnicy 12,5 cm
wykonanych z materiału niebrudzącego podłoża w tym dwa z blokadą
Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny (dot. Pozycji IV) wyposażony w ergonomiczny uchwyt do
prowadzenia umieszczony z przodu wózka nad szufladami? Proponowane rozwiązanie umożliwia łatwiejsze
manewrowanie wózkiem, zwiększając jego zwrotność.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych wyposażonych w ergonomiczny uchwyt
do prowadzenia umieszczony z przodu wózka nad szufladami.
Pytanie nr 8.
Prosimy o określenie czy konstrukcja regałów magazynowych (dot. Pozycji VIII, IX, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII) ma być skręcana czy
spawana? Informacja ta jest niezbędna do zaoferowania odpowiedniego produktu.
Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga, aby regały opisane w poz. VIII, IX, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII posiadały konstrukcję
skręcaną.
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Pytanie nr 9.
Prosimy o określenie czy Zmawiający wskazując regały z półkami (dot. Pozycji IX, XXI, XXII) oczekuje aby półki były perforowane
czy gretingowe? Informacja ta jest niezbędna do zaoferowania odpowiedniego produktu. Poniżej zdjęcia poglądowe obu
rozwiązań:
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Zdjęcie poglądowe- półki perforowane

Zdjęcie poglądowe- półki gretingowe
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 10.
Czy Zamawiający dopuści regał (dot. Pozycji IX) o głębokości 40cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza regał (dot. Pozycji IX) o głębokości 40cm.
Pytanie nr 11.
Czy Zamawiający dopuści regał (dot. Pozycji XXI) o szerokości 60 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 12.
Czy Zamawiający dopuści regał (dot. Pozycji XXIII) głębokości 70 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza regał (dot. Pozycji XXIII) o głębokości 70cm.

Pytanie nr 14.
Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga aby taboret bez oparcia (dot. Pozycji XXVII ) posiadał podporę pod nogi?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ w związku z tym nie wymaga, aby oferowane taborety
posiadały podporę pod nogi
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Pytanie nr 13.
Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga aby taboret z oparciem (dot. Pozycji XXVI) posiadał podporę pod nogi?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ w związku z tym nie wymaga, aby oferowane taborety
posiadały podporę pod nogi.

Pytanie nr 15.
Czy Zamawiający dopuści taboret (dot. Pozycji XXVI, XXVII) z regulacją wysokości w zakresie 480-600 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretów opisanych w poz. XXVI, XXVII posiadających regulację wysokości
w zakresie 480-600 mm.
Pytanie nr 16.
Czy Zamawiający dopuści taboret (dot. Pozycji XXVI, XXVII) z regulacją wysokości w zakresie 600-860 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 17.
Czy Zamawiający dopuści taboret (dot. Pozycji XXVI, XXVII) ze sprężyną gazową chromowaną w obudowie ze stali
kwasoodpornej gat. 0H18N9?
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taboretów opisanych w poz. XXVI, XXVII wyposażonych w sprężynę
gazową chromowaną w obudowie ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
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