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Sokółka dn. 21.01.2019r
WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 221000 euro na
dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV– 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług
użyteczności publicznej, Działania 8.4Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. pt. „Podniesienie jakości opieki nad matką i
dzieckiem na OddzialeGinekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce”.
Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2019 Nr ogłoszenia – 2019/S 009-016009 z dnia 14 - 01- 2019r
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1.

GRUPA 6 - Wideolaryngoskopy Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop wyposażony w cztery przyciski
umożliwiające nawigację i regulację parametrów aparatu, bez dodatkowego ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. GRUPA 6 - Wideolaryngoskopy Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści oświetlenie LED o mocy 800lux, co jest
parametrem wystarczającym do oświetlenia tak małego pola?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. GRUPA 6 - Wideolaryngoskopy Dotyczy pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop, którego wodoodporność
została określona na poziomie IPX8?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. GRUPA – 2 poz. 1 Lampa zabiegowa LED sufitowa –2 kpl. z wyposażeniem gotowa do użycia, fabrycznie nowa, rok
produkcji 2018 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z matrycą diodową złożoną z 19 diod LED i
zrezygnuje z dodatkowej punktacji za ten parametr? Mniejsza ilość diod, przy zachowaniu parametrów świetlnych
oznacza, że wyrób jest bardziej energooszczędny i nowoczesny, a w związku z tym premiowanie większej ilości
diod dodatkowymi punktami jest bezzasadne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza matrycę diodową złożoną z 19 diod LED, pozostałe zapisy SIWZ pozostają
bez zmian.
5. GRUPA – 2 poz. 2 Lampa operacyjna LED sufitowa –1 kpl. z wyposażeniem, gotowa do użycia, fabrycznie nowa,
rok produkcji 2018 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z czaszą ze źródłem światła w postaci 108
diod LED i zrezygnuje z dodatkowej punktacji za ten parametr? Mniejsza ilość diod, przy zachowaniu parametrów
świetlnych oznacza, że wyrób jest bardziej energooszczędny i nowoczesny, a w związku z tym premiowanie
większej ilości diod dodatkowymi punktami jest bezzasadne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czaszę ze źródłem światła w postaci 108 diod LED, pozostałe zapisy SIWZ
pozostają bez zmian.
6. GRUPA – 13 poz. 1 Zabudowa meblowa ze stali lakierowanej proszkowo (kolor do wyboru) 2 kpl. – Czy
Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wysokości 2100mm? Nadmieniamy, że zmiana ta wpłynie na
zwiększenie powierzchni użytkowej szfy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. GRUPA – 13 poz. 1 Zabudowa meblowa ze stali lakierowanej proszkowo (kolor do wyboru) 2 kpl. – Prosimy o
potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje zabudów meblowych wykonanych wg technologii o wysokich walorach
higienicznych, wg poniższego opisu? Tak wykonane meble gwarantują nie tylko wysoką jakość, ale co jest bardzo
istotne w środowisku medycznym, są łatwe do utrzymania w czystości jak również wspomagają walkę z
zakażeniami szpitalnymi. Meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi z
jonami srebra – naturalnym środkiem antybakteryjnym. Fronty oraz boki mebli wykonane z podwójnej blachy
ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywnijąco-wygłuszjacym odpornym na wilgoć.
Grubość ścianek bocznych 28mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy 1mm, ścianka wewnętrzna o grubości
0,8mm. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Tylna sciana
oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i
zamykaniu drzwi i szuflad). Korpus szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. Okapnik (górny cokół
wykończeniowy) wykonany z podwójnej blach w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniajacowygłuszającym o wysokości 28mm, wysunięty w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną
powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości 22mm, krawędzie i
narożniki zaokrąglone, konstrukcja frontów zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie, wyposażone w uchwyty do
otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery C, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali

szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych 135x28x25, pod uchwytem,
wykonane owalne przetłoczenie-wgłębienie ułatwiające chwytanie. W przypadku mebli przeszklonych szyby
wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie
związane z frontami wykonana z bardzo trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki z materiału
odpornego na działania środków dezynfekcyjnych, promieniu UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek.
Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. Gładkie
ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne restry umożliwiające łatwą regulację
wysokości położenia montowanych wewnątrz półek. Restry nie wystające ponad płaszczyznę ścianki bocznej.
Korpus szaf i szafek stojących posiadające integralny czterostronny cokół trwale zaspawany z korpusem mebla, na
ścianach bocznych tworząca jedną płaszczyznę ściany bocznej. Cokół o wysokości 100mm cofnięty o 50mm w
stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla.
Wysokiej jakości zawiasy do drzwi z systemem cichego domykania, umożliwiające regulację frontów w min. trzech
płaszczyznach, o kącie otwarcia 160 st. Szuflady pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i
mechanizmem samo domykania, typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach
wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami. Półki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, mocowane na
wspornikach w kształcie litery L wykonane ze stopu aluminium. Wsporniki gwarantujące stabilne osadzenie,
opcjonalnie wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Gama kolorystyczna
umożliwiające indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli (frontu drzwi i szuflad). Możliwy wybór
koloru-wg palety RAL. We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy
maskujące. Maskownice wykonane z materiałów jak elementy meblowe. Szczeliny do 20mm (pionowe/górne)
maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika w kolorze korpusu mebli. Miejsce styku blatów ze
ścianą odpowiednio uszczelnione odpowiednią listwą z tego samego materiału. Konstrukcja mebli umożliwia
wykonanie zabudowy na miarę z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych
pomieszczeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. GRUPA – 4 poz. Stolik MAYO 2 kpl. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik mayo wyposażony w koła jezdne,
ogumowane, nie pozostawiające śladów bieżnika, łatwe do utrzymania w czystości? Nadmieniamy, iż jest to parametr
lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. GRUPA – 4 poz. Stolik MAYO 2 kpl. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik mayo o regulacji wysokości
relizowanej w większym zakresie od 920 do 1380mm. Nadmieniamy, iż jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. GRUPA – 4 poz. Stolik MAYO 2 kpl. – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o powierzchni użytkowej blatu
większej od wymaganej wynoszącej 720x470mm? Nadmieniamy, iż jest to parametr lepszy od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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