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Jastrzębie – Zdrój, 26 lutego 2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa aparatury medycznej
dla potrzeb oddziałów szpitala” (BZP.38.383-12.19).

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- pak. nr 1 Urządzenie do ogrzewania pacjenta z wyposażeniem
Pkt. 2
Prosimy o dopuszczenie zestawu ogrzewającego oparty o technologię „suchego grzania” bez udziału wody lub powietrza, warstwa ogrzewająca wykonana z przewodzących włókien węglowych
Pkt. 5
Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej, przystosowanej do pracy z dwoma elementami
grzewczymi jednocześnie, z możliwością niezależnego ustawienia temperatury dla każdego elementu
grzewczego
Pkt. 6
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3 m
Pkt. 7, 8
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w alarmy: wysokiej temperatury, odchylenia
temperatury (+1,5°C od ustawionej temperatury), nieprawidłowego podłączenia maty, braku zasilania
Pkt. 11, 12
Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 30 do 40 st. C co 0,1 st. C
Pkt. 14
Prosimy o dopuszczenie wielokrotnych czujników temperatury, gwarantujących równomierne
ogrzewanie oraz lepsze zabezpieczenie pacjenta przed przegrzaniem
Pkt. 15
Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 120x50x3 cm
Pkt. 16
Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach: 120x80 cm
Pkt. 17
Prosimy o dopuszczenie powłoki zewnętrznej materaca szczelnie zamkniętej, ze zgrzewanymi szwami.
W komplecie znajduje się dodatkowy pokrowiec zewnętrzny również wykonany z tkaniny
poliuretanowej antybakteryjnej, odpornej na ciecze , zabezpieczającej wewnętrzne warstwy,
przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90OC, który wydłuża żywotność
użytkowania produktu.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.
Zamawiający zmienia zapis w pkt. III części A Formularza oferty i § 2 ust. 8 wzoru umowy, z:
- od dnia zawarcia umowy do 29.03.2019r. na:
- pakiety nr 1,3 - od dnia zawarcia umowy do 29.03.2019r.
- pakiet nr 2 – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (videolaryngoskopy - od dnia zawarcia umowy do
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29.02.2019r., oprzyrządowanie – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).
Zamawiający zmienia Formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie nr 2.
Zmieniony Formularz asortymentowo – cenowy zawarty w załączniku (Formularz oferty po zmianach
z dnia 26.02.2019r.)
Zamawiający dodaje w § 4 wzoru umowy zapisy:
1. Wyposażenie Wideolaryngoskopu (pakiet nr 2) Wykonawca dostarczy wg zamówień składanych
przez Zamawiającego realizowanych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego
w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom
transportu, odbioru i przechowywania.
4. Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Technicznego w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie

Z poważaniem
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