Maków Mazowiecki.26.04.2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespołów Zakładów
ul. Witosa 2

06-200 Maków Mazowiecki
dotyczy: „Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów określonych w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP”
Znak sprawy: 8/2019r

Brałem udział w postępowaniu 04/2019 i wpłaciłem wadium na pakiety 2 i 8, które zostały
unieważnione. Wadium nie zostało zwrócone. Czy może być zaliczone na poczet
postępowania 08.2019? Chciałbym wziąść udział w postępowaniu 08/2019 w tych samych
pakietach?
Odp. Prosimy o załączenie do oferty oświadczenia z którego będzie wynikać, że złożone
zabezpieczenie wadialne oferty w postępowaniu 4/2019 które zostało unieważnione w
Pak 2,8 są zabezpieczeniem oferty w postępowaniu 8/2019 w Pak ????? kwota musi
być zgodna z żądaną w SIWZ .
Zał Nr 1 - Pak Nr 8 – Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka
1. Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia możliwości zmieszczenia wskazanej w
specyfikacji technicznej ilości płynów we wnętrzu komory grzewczej oraz wskazania i
potwierdzenia posiadania minimum dwóch zabezpieczeń mechanicznego i elektronicznego
zamontowanych w urządzeniu?
Odp. SIWZ

2. Czy zamawiający wymaga, aby pokrywa urządzenia była wykonana z przezroczystego
szkła hartowanego umożliwiającego personelowi wgląd do wnętrza komory bez konieczności
jej otwierania? Takie rozwiązanie jest częstym rozwiązaniem na oddziałach SOR na terenie
Polski.
Odp. Dopuszcza
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3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 30 litrów ogrzewające w przybliżeniu
w przybliżeniu
12 butelek 1000ml
lub 24 butelki 500ml
lub 2 worki 5000ml
lub 3 worki 3000ml?
Odp. Dopuszcza

4. Czy zamawiający będzie wymagał urządzenia medycznego, potwierdzonego certyfikatem
CE, ISO 13845, wpisem do rejestru urządzeń medycznych, które jest niezbędne w
przypadku prawidłowego korzystania z urządzenia w szpitalu zgodnie z Art. 17 pkt. 1 ust 2
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654,
który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów
odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) ?
Odp. SIWZ
5.Czy w celu zapewnienia równomiernego ogrzania płynów zamawiający wymaga układu z
wymuszonym obiegiem powietrza ( wentylator i grzałka )? Wymuszony obieg powietrza
precyzyjnie w każdym miejscu w cieplarce medycznej daje gwarancje stabilności wyboru
żądanej temperatury.
Odp. SIWZ
Pak Nr 2 - aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta – 1 sztuka
1. Czy zamawiający dopuści materac grzewczy spełniający wymogi grzewcze pacjentów na
SOR, co zapewni skuteczne ogrzewania pacjenta i szybszą i skuteczniejszą dezynfekcję?
Odp. Tak
2. Czy zamawiający dopuści urządzenie grzewcze działające w przedziale temperaturowym
25 – 40 st Celsjusza?
Odp. Tak
3. Czy zamawiający będzie wymagał pracy urządzenia grzewczego pracującego po
odłączeniu źródła zasilania do 30 min?
Odp. SIWZ
4. Czy system kontrolka materaca powinna posiadać możliwość podłączenia więcej niż
jednego materaca, co pozwoli w przyszłości poczynić oszczędności?
Odp. Dopuszcza
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