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Uolyczy przetargu nreoqran czonego na Dostawg sprzetu medVcznego
na potrzeby Oddzialu Anestezjologii
lntensywnej Terapii. zral, sp.a^ IZOZ Dlp p\ 4 17

Odpowiedzi na pytania - korekta

)j:i?;:tJ

zanawtaiqcy poprawra omytk? plsarskq w odpow edzrach na pytania
wykonawcow z dnra 14 03.2017r
lak

JEST:

Pytanie nr 98 Zadane nr g

-

pozycla

1

owy pkt ,

op's

techn czno rakosc
25 czy zamawtalqcy dopusc do przetargu wysokeJ krasy aparat usc
tenomowanego laponsk ego producenta !moz wrala.cy regulaclg
kqta korekcl bramki DopplerowsKrel w zakresre od 0 do

Odpowied2: Zgodn e z StWZ
Pytanie nr 109 Zadanre nr
Zalaczntk.

8

n

ap-{w ktffi

Cz.y Zamaw alqcy dopusci do przetargu
KoreKcja KEta moze slQ odbywac w zakresie igs.? Wszystkte
zarecenla dotyczace badafr dopplerowskich poda a ze ze wzglqdu na
wie kosc blQdu pomiaru nalezy tak ustawic gtowicQ,
aDy wymagana korekcla kqta nre przekraczala 60 stopni

Odpowied2: Zgodnre z SIWZ
WINNO BYC:

Pytanie nr gg Zadan e nr 8 - pozycla 1
ops techniczno-lakoscrowy - pkt lll, 25 czy Zamawajqcy dopusci do przetargu wysok/el
ktasy aparat usG
renomowanego laponsklego producenta umozliwta]acy regu aclg kEta
korekcli bramki DopplerowsKre1 w zaKresre od 0 do
+/
80 stopn i?

Odpowied2: Zarnaw a)a.cy dopuszcza
Pytanie nr 109 Zadanre nr B
24a91!ik_tt
dt u rjdsonQq a-tcznv I
"+: " r" 2. e- | w/ tLJd .i
:"
Lz! / a'ra/! a.aL/ dop_Scr do ^_ud
orzelarg" aparat ,A t lor).n

kore kcJa kEta nloze stg odbywac w zakresie tB5'? Wszystkie
zalecenra dotyczEce badan dopplerowskich podala, ze ze wzgtgou na wtelkosc
bledu pomtaru nalezy tak ustawtc glowtce,
aby r,r yrragara t ore"c a \qta n,e p.zek.aczata 60 stop^i

Od

powied2: Zamawiajqcy dopuszcza

Zamawialqcy nformuje ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajE
warunKow zamowienla i bqdq wi4zqce przy skladaniu ofert.
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IntegrainE czesciA specyfikacji istotnych

DYREKTOR
Zespoiu Opieki Zdrowotnel w
lek. med Andrzel Dronselko
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