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Odp,owiedzi na prytania

Zgodnie z ar1.38 ust. '1, 2 i 4 Ustawy z 1dnia 29 s;tycznia 2OO4r. Prawo zam6vvien (tekst jednolity Dz. u. ;z

2015r. poz. 2164 z po2. zm.) Zamawia]iacV - Zerspol Opieki Zdrowotnej w Olzrwie udziela odpo,wiedzi na
nastqpujqce zapytanie, dotyczqce przQtargu nieograniczoneelo na: Dostawg s;przgtu laboriatoryjnego,
wideofaryngoskopu ifiltry do RTG, ;:nal< sprawy ZOZIDZPIPI\II18l1T

Pytanie nr 1 Dotyczy Z..alqcznika nr 2-12 do Zadenia nr 2 -Wioleolaryngoskop - Opis przedmiotu Zamowir-.nia
Pkt 3. Czy Zamawiajqcly dopu6ci wide(rlaryngosl<op ze zintegrowanym, kolorowym wy6wietlac:zem LCDI cr
przekqtnej 2,4 " ustawionym w stak;j piczycji umozliwiajqcej dobrqwidoczno6c podczas intubacji?
Odpowied2:
Zamawiajqcy dopuszcza zintegrowirny wyswietlacz ustawion'y w stalej pozycji.
Pytanie nr 2 Dotyczy Zalqcznika nr 2-12 do Zadania nr 2 -Wideolaryngoskop - Opis przedrniotu Zamowienia
Pkt 6. Czy Zamawiajqcy dopuSci ro:zwi{lzanie r6wnowa2ne prezentacji minutowej czasu dzialania baterii
polegajqce na informounniu (za por"no(;qzielonej swiecqcej diody) o mozliwo6ci wykonaniia intubacji be:z
konieczno6ci wymiany baterii oraz infQrmowaniu za pomocE Swiecqcej Swiatlern przerywanynr diooy
czenauonej o koniecznoi;ci wymiany baterii przed wykonaniem intubacji?
Od powied 2: Zamawiajrlcy dopuszcza.
Pytanie nr 3 Dotyczy Zalqcznika nr 2-lL do Zadania nr 2 -Wideolaryngoskop - C)pis przedrniotu Zamowienia
Pkt 7. Prosimy Zamawiaiqcego o dopui;zczenie lako r6wnowaznego videolar'lngoskopu zasilanego typowymi
dostqpnym w handlu bateriami AA,t\ o czasie dzialania ok 80 minut, co jest r<tzwiqzaniem bar<lziej
ekonomicznym niz stosowanie speclaliJzowanycfr baterii litowo-jonowych oferrrwanych wylqcznie pzez
producenta wtazz prouradnicqtoru wifyjnego wielorazowego uzytku wykonanq.z tworzyvlr sztucznych (w
zestawie dolqczone 3 komplety baterii fzapewniajqce czas pracy 240 min)
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 4 Dotyczy Zalqcznika nr 2-l'. do Zadania nr 2 -Wideolaryngoskop - Opis przedrniotu Zam6wielnia
Pkt '10. Czy Zamawiajqcy dopu6ci jako r6wnowa,2ny videolaryngoskop z wySvviertla czem b,ez okre6;lonego
stopnia lPx7, szczelny w stopniu unrozliwiajqcynr czyszczenie i dezynfekcjq c;husteczkami dezynfekujqcynri i

70% alkoholem izopropylowym?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 5 Dotyczy Zalqcznika nr 2-2. do Zadania nr 2 -Wideolaryngoskop - Opis przedrniotu Zamowielnia
Pkt 11 i 12. Czy Zamaw'iajqcy dopurici (:zyste mikrobiologicznie jednorazowe lyzki w rozmiarac:h: 1, 2 i 3, ktore
dzigki specjalnej krzywi,2nie umozliwiajfl skutecznq intubacjq rruszystkich pacjent6w doroslych lv tym paclentow
u ktorych wymagane jest stosowanie "l,i:lasycznyoh" lyzek w rc>zmiarze 4: Nzki r<>zmiar 2 i i3 ze wzglgdu na
wbudowany kanal prowadzqcy rurkt; in{.ubacyjnq nadajq siq r<iwniez do trudn,/cli jak i barclzo trudnych
intubacji ?
Odpowied2: Zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 6 Dotyczy Z,alqcznika nr 2-Q do Zadania nr 3 - Opis przedmiotu Zranrowienia
Czy Zamawiaiqcy dopurizcza wymiary lvirowki: glqbokoSc - 470 mm, szerokoS(; - 325 mm, wysoko6c -12715
mm iwagg -21,8k9?
Odpowied2: Zamawiajilcy dopuszcza\uirowkq c,wymiarach zI70 mm, szerokrl6c - 32{i mm, w'ysokoSc -.27'5
mm, waga urzqdzenia zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7 Dotyczy Zialqcznika nr 2-3 do Zadania nr 3 - Opis przedmiotu Zermowienia
Czy Zamawiajqcy doput;zcza zakres olrrotow 500 do 4000 obr/min i maksymalne przyspie,szenie RCF - 22OO x
g?
Odpowied2l. Zamawiajqcy dopuszcza lzakres obrotow 500 dc, 4000 obr/min, maksymalne przy'SpieszeniLe RCF
zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 8 Dotyczy Zialqcznika nr 2-3, do Zadania nr 3 - Opis przedmiotu Zarmowienia
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Czy Zamawiajqcy doprlszcza a
dostosowany bezpoSrednio do
czystosci , nie wymagajqcy stosowani
Odpowied2: Zgodnie z: SIWZ
Pytanie nr 9 Dotyczy Zladania nr 2 - olaryngoskop - Opis przedmiotu Zam6wienia
Czy Zamawiajqcy dopu6ci videola ryng zas;ilany akumuilatorem litowym nadajqcym siq drr wielokrc,tnego
tadowania?
Odpowied 2: Zamawiajqcy d
Pytanie nr 10 Dotyczy Zadania nr Z - laryngoskop - Opis przedmiotu Zamowienia
Czy Zamawiajqcy dopuSci videola p o wadze 3009?
Od powied 2: Zamawiaj qcy dopuszcza
Pytanie nr 11 Dotyczy Zadania nr lZ - deolaryngoskop - Opis przedmiotu Zranrowienia

op o ochronie lP20?

Pytanie nr 12 Dotyczy Zalqcznika nr

Odpowied2: Dotyczy Zatqcznika nr 2 do Zadania nr 2 -wirceolaryngoskop - opis przeclmiotu Zam6wienia -
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:
wymogu optsanego w punkcie 7 w
zmtan.

awiajqcy odstgpuje orJ wymogu spelnienia punktu g i gr oraz od
senrvisu pogwarancyjnego. Pozostafe wymagernia pozostaiq bez

Czy Zamawiajqcy dopuSci videola ryng
Odpowied 2: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajqcy zgod:zi siq na odst
gwarancji isenruisu?
Oferowane przez nas uzadzenie
(akumulator, ly2ki) nie posiada elem
wymagany. W zamian oferujemy
przypadku uszkodzenia w trakcie tnrya

Zamawiajqcy informuje, ze pytania or
warunkow zamowienia i bqdq wiqzqce

DYREKTOR
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olawie:
lek. med. Andrzej Dronsejko

2 do Zadania nr 2 -Wideolaryngoskop, - Opis prze<imiotu Zamow,ienia
enie od wymogu senruisu pogwarancyjnr:go (punkt 7,9,9) warunk6w

monolitycznq budowq i za wyjqtkiem akcesoriotu zu,2ywalnych
wymienialnych. w zzwiqzku ztym sr-.nrvis pogwarancyjny nie jest

:onE gwalranqe orazt>ezplatnqwymiarnq urzqdzenia na nowe w
a gwarancjt.

odpowiedzi na nie stajq siq integralnel czgsciq s;pecvfikacji istotnych
zy sklaclaniu ofert.
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