
Świętochłowice, 22.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  zakup  i  dostawa  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach
realizacji  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna  dla  działania:  10.1.  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  pn.  „Poprawa  jakości  i
dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup
sprzętu  i  wyposażenia  dla Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej i
Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego
celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.”, znak sprawy 21/ZA/18

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O KOREKCIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 28
(ODPOWIEDZI 4 – Z DNIA 14.08.2018 R.)

Pytanie 28
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 29
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia  diatermii  z  argonem czy samej
diatermii ponieważ w pozycji  29 zostało wymienione cięcie monopolarne argonowe a opis aparatu
wskazuje na aparat bez argonu

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia diatermii z możliwością rozbudowy o przystawkę argonową
i dopuszcza urządzenie już wyposażone w taką przystawkę.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
W odpowiedzi na pytanie nr 28 Zamawiający potwierdził ,że wymaga „diatermii z argonem”  - prosimy
o wyjaśnienie co oznacza określenie „diatermia z argonem” w kontekście pierwotnego opisu gdzie
Zamawiający wymaga diatermii z możliwością rozbudowy także o przystawkę argonową?

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia diatermii z możliwością rozbudowy o przystawkę argonową
i dopuszcza urządzenie już wyposażone w taką przystawkę.
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Pytanie 2
W związku  z  odpowiedzią  Zamawiającego  na  pytanie   38  Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do
zaoferowania  kleszczy  laparoskopowych  okienkowych  dł.  340mm,  śr.5mm  z  okładkami
radełkowanymi wraz z rączką umożliwiającą obrót w poziomie o 360 stopni wraz z kablem dł. 4,5m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
W związku  z  odpowiedzią  Zamawiającego  na  pytanie   39  Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do
zaoferowania kleszczy laparoskopowych Maryland dł. 340mm, śr.5mm z okładkami radełkowanymi
wraz z rączką umożliwiającą obrót w poziomie o 360 stopni wraz z kablem dł. 4,5m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
W związku  z  odpowiedzią  Zamawiającego  na  pytanie   40  Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do
zaoferowania bipolarnych kleszczy laparoskopowych okienkowych dł. 340mm, śr.5mm z okładkami
radełkowanymi wraz z rączką umożliwiającą obrót w poziomie o 360 stopni wraz z kablem dł. 4,5m.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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