Świnoujście, 2006-04-12
WIM/MW/340/ZP-22/PYT-IV/1587/2007

Dotyczy:

1.

Wykonawcy - uczestnicy postępowania
WIM/ZP/340/22/2007

2.

Strona internetowa Zamawiającego, na której
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i
udostępniono SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007

odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 06.04.2007 r. dotyczące treści
SIWZ/WIM/ZP/340/22/2007 Dostawa wyposażenia i mebli medycznych
dla Szpitala Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w
Świnoujściu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), uwzględniając
wystąpienie Wykonawcy z dnia 06 kwietnia 2007 roku zawierające pytania dotyczące treści
SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytania Wykonawcy i odpowiedzi
Zamawiającego (załącznik) wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację
istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytania z dnia 06 kwietnia 2007 r.
Pytanie 1:
Czy w związku z tym, że w tabeli nr 1.1 -wyposażenie medyczne- w pozycjach
1,2,3,4,5,10,11,12,13,14 i 15 Zamawiający umieścił wyrobu o znacznie wyższym stopniu
przetworzenia niż w pozostałych pozycjach i jednocześnie są to wyroby dla których
wydłużony okres gwarancji jest znacznie istotniejszy niż dla pozostałych pozycji
asortymentowych, Zamawiający mógłby wydzielić te pozycje i utworzyć odrębny pakiet, co
na pewno będzie korzystne z punktu widzenia finansowo-merytorycznego dla
Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający prowadzi obecnie trzy postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego:
- WIM/ZP/340/16/2007 Dostawa urządzeń oraz sprzętu Centralnej Sterylizatorni Szpitala
Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.
- WIM/ZP/340/21/2007
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala
Miejskiego im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.
- WIM/ZP/340/22/2007 Dostawa wyposażenia i mebli medycznych dla Szpitala Miejskiego
im. Alfreda Sokołowskiego przy ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.
Zamawiający uważa powyższy podział za optymalny, dla zabezpieczenia interesu
Zamawiającego, jak również dla zachowania konkurencyjności. W tej sytuacji dalszy podział
Zamówienia na części wnioskowane przez Wykonawcę, wg Zamawiającego nie znajduje
uzasadnienia.
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Pytanie 2:
Pytanie dotyczy pozycji nr 3 tabeli 1.2. - Lampa sufitowa trzy ogniskowa:
„Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z centralnym halogenowym 150W źródłem
światła (lampy takie zawierają dwie żarówki -1 żarówkę główną i 1 rezerwową, która włącza
się tylko w przypadku awarii żarówki głównej) które są równoważne lampą trzyogniskowym
(3-reflektorowej) o następujących parametrach:
- "brudny " uchwyt na kopule
- natężenia oświetlenia -124 000 lux
- współczynnik oddawania barw Ra=95
- średnica pola operacyjnego w zakresie 16-31 cm
- temperatura barwo 4300 K
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania - 52-181,2 cm
- żywotność żarówek -1000 h
- ilość zapasowych żarówek - 5 sztuk na kopułę?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści tego typu lamp i podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
Pytanie 3:
Pytanie dotyczy pozycji nr 4 tabeli 1.2. - Lampy operacyjne 5+3 sufitowe:
„Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z centralnym halogenowym 150W źródłem
światła(lampy takie zawierają dwie żarówki -1 żarówkę główną i 1 rezerwową, która włącza
się tylko w przypadku awarii żarówki głównej) które są równoważne lampą
5i3
reflektorowym o następujących parametrach:
Kopuła główna - odpowiednik kopuły 5 reflektorowej
.
- "brudny " uchwyt na kopule,
- natężenia oświetlenia - 156 000 lux
- współczynnik oddawania barw Ra=95
- średnica pola operacyjnego w zakresie 17,5-32 cm
- temperatura barwowa 4300 K
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania - 50-160 cm
- żywotność żarówek - 1000 h
- ilość zapasowych żarówek - 5 sztuk na kopule
Kopuła satelitarna - odpowiednik kopuły 3- reflektorowej
.
- "brudny " uchwyt na kopule
- natężenia oświetlenia 124 000 lux
- współczynnik oddawania barw Ra=95
- średnica pola operacyjnego w zakresie 16-31 cm
- temperatura barwowa 4300 K
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania — 52-181,2 cm
- żywotność żarówek -1000 h
- ilość zapasowych żarówek - 5 sztuk na kopule?”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści tego typu lamp i podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.
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Pytanie 4
Pytanie dotyczy pozycji nr 5 tabeli 1.2. - Lampy operacyjne 3+3 projektorowe sufitowe:
„Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z centralnym halogenowym 150W źródłem
światła (lampy takie zawierają dwie żarówki - 1 żarówkę główną i 1 rezerwową, która włącza
się tylko w przypadku awarii żarówki głównej) które są równoważne lampą 3 i3
reflektorowym o następujących parametrach:
Kopuła główna - odpowiednik kopuły 3 reflektorowej
- "brudny " uchwyt na kopule
- natężenia oświetlenia -124 000 lux
- współczynnik oddawania barw Ra=95
- średnica pola operacyjnego w zakresie 16-31 cm
- temperatura barwowa 4300 K
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania - 52-181,2 cm
- żywotność żarówek 1000 h
- ilość zapasowych żarówek - 5 sztuk na kopule
Kopuła satelitarna - odpowiednik kopuły 3 reflektorowej
- "brudny ” uchwyt na kopule
- natężenia oświetlenia - 124 000 lux
- współczynnik oddawania barw Ra=95
- średnica pola operacyjnego w zakresie 16-31 cm
- temperatura barwowa 4300 K
- zakres pracy bez konieczności ogniskowania — 52-181,2 cm
- żywotność żarówek - 1000 h
- ilość zapasowych żarówek - 5 sztuk na kopule?”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści tego typu lamp i podtrzymuje wymagania zawarte w
SIWZ.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163) wzywam do potwierdzenia otrzymania
niniejszego pisma poprzez fax na numer faxu Zamawiającego 091-327-06-29.
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