Świnoujście, 2007-04-19
WIM/MW/340/ZP-22/PYT-VIII-IX/1791/1816/2007

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 Wykonawców z dnia 17.04.2007 r. i 18.04.2007 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
wystąpienia Wykonawców z dnia 17 i 18 kwietnia 2007 roku zawierające pytania dotyczące
treści SIWZ udzielam wyjaśnień przekazując treść pytań z dnia 17 i 18 kwietnia 2007 r. i
odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację
istotnych warunków zamówienia i publikując je również na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pytania z dnia 17.04.2007 r.
(w nawiasach numer kolejny pytania danego wykonawcy do danej pozycji, przed
nawiasem numer porządkowy nadany przez Zmawiającego).
Dotyczy „Tabela 1.2,1 Wyposażenie Medyczne
Poz. 9, Stół sekcyjny
Pytanie 106 (1)
Prosimy o sprecyzowanie za pomocą jakiego systemu sterowania ma być realizowana
regulacja położenia blatu stołu ?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
Pytanie 107 (2)
Czy Zamawiający dopuści stół sekcyjny posiadający pojedynczy odpływ wody w wannie
ściekowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie określa ilości otworów odpływowych.
Pytanie 108 (3)
Czy Zamawiający wymaga aby podpórka pod głowę była wykonana również ze stali
nierdzewnej?
Odpowiedź: Tak.
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Pytania z dnia 18.04.2007 r.
(w nawiasach numer kolejny pytania danego wykonawcy do danej pozycji, przed
nawiasem numer porządkowy nadany przez Zmawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych
Tabela 1.2.
II. Meble medyczne
Pytanie 109 (1) Dotyczy poz. 2 - Stół do badań-kozetka lekarska
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu do badań-kozetki lekarskiej o
wymiarach minimalnych 1900 x 650 x h=750 oraz regulowany minimalny kąt nachylenia
zagłówka 45 stopni?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 110 (2) Dotyczy poz. 3 – Stół do badań ze sterowaniem elektrycznym
Czy Zamawiający dopuści Stół o wymiarach 2000x650 +/- 50 mm z regulacją elektryczną
wysokości z pomocą przełącznika ramowego dostępnego z każdej strony stołu, bez kół
odbojowych.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 111 (3) Dotyczy poz. 25 – Stolik wózek-zabiegowy
Czy w tej pozycji zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózka o wymiarach 1070x
650x 1000 mm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ
Odpowiedź: Tak.
Ponadto, Zamawiający wykreśla z pkt. I. Wyposażenie medyczne, Tabeli 1.2. w pozycji
Nr 29 –waga elektroniczna – w tabeli: opis techniczny, błędne wyrażenie: „ przełączanie kg/
Ibs”

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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