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Odpowiedzi na pytania

2OCt4r. prawo zam6wien (tekst jednotity,Dz. IJ. z
ieki Zdrowotnej w Olawie udzierla odpouriedzi na
zonego na: Dostarwg sprzqrtu medycznego ll, znak

Pytanie nr 1 Dotyczy Zadanie nr,,L
Czy Zamawiajqcy dopuszcza wyniary wirowlii (gtqbokosc x szeroko6c x vyysokoSc)4Z0mm x 3j25mm x2llmn iwagq 21,8kg przy speilnieniu pozostaiych wymagern?
Odpowied2:
zamawiajqcy dopuszcza wir6wkq c wymiarac;h 470mm x 325mm x27Smrn,waga r,vir6wki zgodnie zSIWZ.Pytanie nr 2 Dolyczy Zadanie nr 1,.

czy Zamawiajqcy dopuszcza zetkr,es obrotow wirowki 500 do 6000 obr/min i maksymalne przyspieszenie RCF-_4800 x g ? Je6li nie, to prosimy o uzasadnie;nie.
Od powied 2: Zamawia.y qcy doprisz cza.
Pytanie nr 3 Dotyczy Zadanie nr 2,.

noSc wirnika 24x1til10 ml), 'w ktorym probowki z
z konieczno$ci stor;owania rlodiatkowych pojemnikow,
zowalny w temperaturze do 121 st. C ?.Jesli nie, to

Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 Dotyczy Zadanie ru 2

o$;ci wymag ania zro2enia probrki w ceru potwierdzenia
rametry w zadarniu nr 2?' Dostarczenie pr6bki w
ernie dostawy urirowki bez gwarancji wyboru oferty
z:nej. Zqdanie clostarczenie probek tclwarow ma

o p ostq pow ania Zamawi arj qcv j est wys;ta r czajqco
e kary umowne dla wykonawc;y w przypadku

n zavvinionych przez wykonawcr2, a dostawa
wystarczajqcq przeslankq do talkiego ods;tqpienia. W
n'"=up,r, 

SlWz - w rozd:2. l.X pkt 2. ,,Zamawiajqcy
zlo2enia probki ur celu potwierdzenia 2e oferowanypzedmiot zam6wienia spelnia \l/yn'lagane parametry. 

,,

Pytanie nr 5 Dotyczy Zadanie nr 2
Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na wydluzenlie terminu wykrrnania zamowienia w zadaniu nr 2clo 6 tygodni
od chwili podpisania stosownej umowy ? Ternrin 21 dnijest::byt krotki w przypadku dostaw spo:ra Unii
Eurpojskiej' co ogranicza ilo6c urykonawcow nnogEcych wziqc uoziat w toc;:4cym siq: postqpowar.liu, a to lestdla Zamawiaj qceg o n iekorzystnet.
Odpowied2:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 Dotyczy Zadanie nr 7

niu do opublikowanej ww Specyfikacji proszg o informacje, czy Zamawiajqcy dopu6ci ofertg na
eriobojczq (zadanie nrr 7) o zmienionych nieco wymiarach kopuly 1240 xi1l' , gb mnr (niewielkie
malqzadnegoznaczen a dla skutercznoSci ieksploatacji lampy) - dotyczy plunktu l5zalqcznikanr2-7

Od powied 2: Zamawial qcy do puszcza
Pytanie nr 7 Dotyczy Zalqczniket nr 2-1, pkt. 210

Dyrektor - +48 (71) 301-13-t3
Z-cadyrektora - +48 (71) 30t-13-t4
PielEgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
centrala - +48 (71) 301-13-00

Ksiggowodi - f48 (71) 301-t3-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (7 l) 301 -13-t6
Organizacja ill.arzqdzanie - +48 (7I) 30I-I3-I5

Zam6wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-39
Zaopatrzenie - +48 (7 | ) 301 -l 3-l 7

Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
lnfbrmatyk - +48 (71 ) 301 - 13-28
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i wyr<resrenie , 
^i;s;;;,ki[t z, g,tyzzsodnie z decytqPrezesa Urzqdu Rejestracji Pr.duktow Lecz,r.iczyctr,'wyiolow rueoiczlry,:h it;];t?ffiil["dA?"1.1=J3,,0.,2013r' wszystkie lampy bakterirlbrijcze produrkowane w Polsce przestajq byc wyrobami medycznymi.Odpowied2: Zalqcznik nr g jest r,ruzorem osrruiadczenia i wykonawca winien we wlasnym zakresie

episv dotyczqce przedm iotur zamowien ia.

goSci narzqdzia.

goSci narzqdzia.

goSci narzgdzia.

osci narzedzia.

zmtan.
ymierrach.

zzmian.
miarach.

Sci narzedzia.

ametry bez zmian, bez wielorazowego wskaznika
bez.zmian.

zmtan.
w w zakresie +l- 10 mm, ptzy Ezym za.ferowana taca

Zadania 12 poz.33
aga otosl<oprze Swiailem ksenonowyn czy z oswieileniem diodowym LED?
qcy dopuszcza wskazane 2rodla Swiaila.

Pytanie nr 18 Dotyczy Zadania j2 poz. 33
Otoskop z o6wietleniem LED, 3,'zV, baruira Swiafia 55001(, brak dany,ch o natgzeniu Swiala, pozostafeparametry bez zmian lub otoskr:p na Swiatlo ksenonowo - halogenowo, pozostale perrametry bez zmian lubotoskop z oSwietleniem diodowym -ED, 40001(, brak danych o nalgzeniu Swiaga.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 19 Dotyczy Zadania ,4

ienie ilu lyzek wyrnaga w zesitawie Zamawiiajqcy: czy majiEto byc clwierlyzki z ruchomq
y2ki z tupq optycznq?

Pytanie nr 20 Dotyczy Zadania,4
Czy Zamawiajqcy dopu6ci serwisi gwarancyjny nieautoryzowi ny przez proctucenta ur zwiqzku ze zmianami
nastgpujqcymi w struktuze producr>nta ?
Odpowied2: Tak
Pytanie nr 21

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-cadyrektora - +48 (71) 301-t3-14
Pielpgniarka naczelna- +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

KsiggowoSi - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71 ) 301 -l 3-25
Place - +48 (71 ) 301 - t3-l 6

Organ izacj a i Llarzqdzanie - +48 (7 | ) 3 0 I - I 3- I 5

Zarnowienia Pub,licznr: - +48 (7 l) 3 I J-26-38
Zaopatzenie - +,48 (7 1 ) 301 - l3- I 7
Ro:zliczenia i Statystylia - +48 (71) 301-13-28
lnfi;rmatyk - +4fi (7 l) 301 - | 3-28
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odpowied': P ;y'ruynikajqz Ustawy zdnia 15 kwietnia 2ct11 r.o d:zialalnosci leczniczej (Dz.U.2016 poz. 1638
Pytanie nr 22D nr g
czy zamawiaiqcy wylEq?, aby wa1 ro kompatybilnoscielektromagnetycznej? Taki dokurmr;i 'krowo pracowac w pomieszczeniu, wktorym dzialaiqinne urzqdzenia enti l'kowe, kuchelnki mikrofalowe, inne

rbslugi zapis ,, UWAGTA! praca w
o,w?6 niestatrilno56 pracy

prawidroweso wyniku wazenia 
n moze spowodowac usizkodzun," *xf,'i..J;t;L[i#"Jf:]J:n:;l:;'u ou'

Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 23 Dotyczy Zadania nr g

lenia i.dopu6ci wysylkq wag z zadaniia nr g firrnq klurierskqrt Sprzgta2u, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien 
"pi"tn)ie 

zadnychgu pozwcri uniknqc docratkowych (niepotrzebnych) kosztow, ktore

szcza.
Waga niemowlqca
e funkciq ka mo2na rearizowac pzy pomocy funkcji rARA ?Oferujer : ta funkcja realizowana jesit przy pomocy
o2same

Pytanie nr 25 Dotyc=y,.f?d.?li: nljf Waoa niemowtqca

R li"?Ji,r"r;,:;1ffi,;H"?atura 
pracv wvnosi o 'c do +-40.c ?

O z S|WZ
Pytanie nr 26 Dotyczy zadania nr tt Waga osobowa z ocenE BMI i wzrostomierzem i waga osobowa zwzrostomierzem

iajqcy na zaoferowanie wagi ze stc,pkami zamiast kolek trians;rortowyclr? Takiejest b w uzyciu, gdy'z stop[i zapobiegajq przypaciko*"r, prz:esuwaniu wagi.: Nie, )Z
Pytanie nr 27 Dotyczy Zadania nrr € Waga osobowa z ocenE BMI i wzrostomierzem i Wiaga osobowa zwzrostomierzem

iajqcy wymaga, zeby wyswietlacz prosiadal funkcjq przod - tyl, ctzy tez wymag a 2eby c,aly panelkcjg przestawiania przod _ tyl ?
: Nie, zgodnie z SlWit

Pytanie nr 28 Dotyczy zadania nr 8 Waga osobowa z ocena BMI i wzrostornierzem iwaga osob'wa zwzrostomierzem
czy zamawiajqcy dopu6ci wagQ l.iolrrmnowq o 'wymiarach wagi. 360 x g70 x 440 mm(szer' x wys x gl')? Roznica Jeli tak naprawdq nrewielka, parermetr ktory nie wplywa na parametry, uzytkowewagr.
Od powied 2: Zamawiatqcy dopus:zc::a.
Pytanie nr 29 Dotyczy Zadania nr 8 Waga osolcowa z ocenq l3Ml i wzrostonnierzem i Werga osobowa zwzrostomierzem

Dyrektor - +48 (71) 30t-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
PielEgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-9t
centrala - +48 (71) 30t-13-00

Ksiggowodc - +48 (71) 301-t3-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71 ) 301-13-16
)rganizacjaiZarzqdzanie - +49 (71) 301-13_15

Zam'5wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71 ) 301 -13-l 7
Rozliczenia i Statl,sty;13 - +48 (71) 301-13-2g
Informatyk - +48 (71) 301-13_28
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czy zamawiai4cy dopusci wag(? korumnowq o wymiarach wagi: 360 x 11crO x zwagi: 360 x 11CrO x 480 rnm
zozolawa@zozolawa.wroc, pl

(szer' x wys' x gl )? Roznica jes,t tak naprawdq niewielka, perrametr ktory rrie wplywa na parametry uzytkoweWAOIwagt.
Od powied 2: Zamawiajqcy d opusz:cza.
Pytanie nr 30 Dotyczy Zadania nr 8 waga os;obowa z ocenqBMl i wzrostomierzern i lVaga os.bowa zwzrostomierzem

acy lrrynosi 0 "C do +40 .C 
?, Ro,zwiazanie

zasu reakcji przyjqcie zgloszenia _ podjqc;ie naprawy z:
ranqi 24 godziny w dni robooze,,
rancji 48 godzin w dni robocz:e"

r piqtek po polrudniu, bqdzie potrzeba wiqcej ni224
rnkowanie siq do proSby, gdyz chcierliby6my
ria takiej sytuercji.

aksymalnego czasu niezbqclnego do usuniecia awarii

- 3 dni robocze"
i-5clni roboczych"
np. w piqtek po poludniu, bgCzier potrzeba wiqcej niz 3
owanie siq do proSby, gdyz r:hcielibySmy natezytie
kiej sytuacji.

p w piqtek po poludniu, bgcizie potrzeber wiqcej ni272
anie siq do proSby gdyz chcielibysmy nalezycie
iej sytuacji.

mm,

x7 c,.m.

pisarskq w Zalqczriku nr 2_10 pkt 7:
rawgdziami 1 szt., \rVymiary 2j,5x23,7 cnt
nymi krawqdziami 1 szt., Wymiary 21,5x213 x7 cm

ego nia gwariancji? produr:ent lamp

f,n' i:til fflr-Jililj,l,Jv'ily*ony*"ni"
Pytanie nr 37 Dotyczy Zadania nr 7

odstqpi od wymog;u szkolenire personelu w zakresie obslugi lampy bal,teriobojczej?
Zamawilqcy o,d s tepuj e.
yczy Zadania nr 7

Dyrektor - +48 (7t) 30t-t3-t3
Z-ca dyreklora - +48 (7 | ) 30 | - l3- t4
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13_91
centrala - +48 (7 I ) 301-t3-00

KsiggowoSc - +48 (7 | ) 301 -t 3- t9
Kadry - +48(7 | ) 30t-t3-25
Place - +48 (7t) 301-t3-16
Organ i zac-j a i Zarz4dzanie - +48 ( 7 I ) :i 0 | - | 3 - | 5

Zamowie nia Publiczne - +48 (71) 3t3-26-38
Zaopatrz,enie - +48 (71) 30t-13-t7
Rozliczenia i Stat.ystyka - +48 (7 | ) 301 -13-2g
Infbrmatyk - +48 (71) jiOl-13-28
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9.9ffy:1r::{iy:?3.X9:]ef,l" oo wyrnosu p,=.pio*rozenia szkotern dta teslo ziadaniaPytanie nr 39 Dotyczy Zadania il g

eglo w czasie tnruania gwarancji? producent wag nie

, *Tn',ff 
n#u?,1:!:"u{l}[ 

" 
u*". i e przes I qcr ow

czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg nat zaoferowanie przenosnika tasmowo-rolkowego o wymiarach dl. 760 mm,szer. 360 mm?
Od powied 2: Zamawiaj qcy dopusz cza
Pytanie nr 41 Dotyczy Zadania nr g

zt zgodq na zaoferowetnie przeno6nika ta6mowo-rolkowego w kolorze szarym?qcy dopuszcza
Zadania nr 9

Czy Zamawiajqcy odstqpi od wy'mt>gu szkolenie personelu vy zakresie obslugi przenoSnika ta6mowo-rolkowego?
Od powied 2: zamawiajqcy odstq2prrje.
Pytanie nr 43 Dotyczy Zadania nr g

zr zgodq aby szkolenier personelu zositalo potwierdz:one protrckol,em szkolenia?
qcy odstr;puje od wymogu przeprowardzenia szkolen dla tegrr zadania.
Zadania nr 11

Prosimy zamawiaiqcego o podanierwymiarow'prowadnic kolimatora lub okreslenie dok,ladnych wymiarowptyty
Odpowied2: 17,7 x 12,0 cm
Pytanie nr 45 Dotyczy Zadania nr 7

od wymogu szkolenia personelu r,nr zakresie obslugi lamp'y berkteriobojczej? Jest to
w obs'ludze i nie wymaga dodatlrowych szkoleri. Oostqpieinie od wymirgu szkolenia
owanire b,ardziej atrakcyjnej ceny, zakupu.

Pytanie nr 46 Dotyczy Zadania nr g

elu w zakresie obslugi przenro6rrika taSmrcwo_
magaJEce dodatkowych szl,ioleri. Odstqtrlienie od
dz:iej atrakcyjnej ceny zakupu.

dzief 1.09.2017r. Godzina por,ffL##t*g-'przesuwa tert darria i otwarcia ofert na

Zamawiajqcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajq sig integralnq czg6cii4 specyfikacji istotnychwarunk6w zamowienia i bqdq wiilzi'1ce przy skladaniu ofert.

DYREKTOR
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olawie
lek. med. Andrzej Dronsejko
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Dyrektor - +48 (71) 301-13-lr
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-t3-14
Pielggniarka naczelna- +48 (71) 30t-13-91
Centrala - +48 (71) 30t -13-00

KsiggowoSc - +48 (71) 30t-13-t9
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71 ) 301-13-16
Organizacja i Zarzqdzanie - +48 (il ) j0 l -13-1 5

Zanowienia Publiczne - +48 (71) 313-26-39
Zaopatrzenie - +48 (71 ) 301-13-l 7
Rozliczenia i Starystyka - +48 (7t ) 301-13-28
lnformatyk - +48 (7t) 301-t3-28


