Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl

www.wss2.pl
Jastrzębie – Zdrój, 08 czerwca 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „: Dostawa wraz z wymianą
filtrów absolutnych” (BZP.38.383-26.18).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na
podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób
następujący:
Pytanie nr 1
Bardzo proszę o podanie wymiarów filtrów absolutnych, klasy filtracji, rodzaju ramy.
Odp.
Blok Operacyjny
Filtry absolutne do nawiewników z napływem laminarnym NSL
2/ 3-S Filtry do nawiewników napływem laminarnym klasy H13 610x610x78, 305x610x78 (w
1.
skład 1kompletu wchodzą 4 filtry H13 610x610x78 oraz 2 filtry 305x610x78). Rama metalowa,
uszczelka wylewana na ramie filtra
2. Filtr absolutny do nawiewnika klasy H13 610x610x78, rama metalowa.
3. Filtr absolutny do nawiewnika, klasy H13 405x405x78, rama metalowa.
4. Filtr absolutny do nawiewnika, NVF -3/BO/SM/15 klasy H13 457x457x150, ramsa metalowa.
Sala cięć cesarskich
5. Filtr absolutny do nawiewnika, KNF -6/BP/SA/15 klasy H13 915x610, rama metalowa.
6. Filtr absolutny do nawiewnika, KNF -3/BP/SA/15 klasy H13 405x405, rama metalowa.
Pytanie nr 2
Bardzo proszę również o wyjaśnienie ile sztuk filtrów zawiera komplet (załącznik nr 2, poz. 1).
Odp.
W skład 1kompletu wchodzą 4 filtry H13 610x610x78 oraz 2 filtry 305x610x78.
Pytanie nr 3
Bardzo proszę o wyjaśnienie czy wymiana filtrów będzie dotyczyć jednego terminu/przyjazdu czy
planują Państwo kilka wymian w okresie trwania umowy czyli od dnia 01.07.2018r. do 30.09.2018r.
Odp.
Wymiana filtrów wykonana będzie jednorazowo w terminie zawartym w Formularzu oferty. Dokładny
dzień do ustalenia między stronami
Pytanie nr 4
W związku z ogłoszonym postępowaniem Nr sprawy BZP.38.383-26.18 na dostawę wraz z wymianą
filtrów absolutnych zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych wymiarów filtrów oraz określenie
materiału z jakiego ma być wykonana rama filtrów.
Odp.
Odpowiedź na to zapytanie zawarta jest w odpowiedzi na zapytanie nr 1.
Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 11.06.2018r. godz. 10:00 na dzień 12.06.2018r.
godz. 10:00.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.
Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy po zmianie z dnia 08.06.2018r.
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