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TP

-231/ 3 / PN/ ?63 / ?Oll

Do:
llykonawcy postgpowania o udzielenie
zamdwienia p ub licznego

DOTYCZY:

I przetargu nieograniczonego nr TP-231l3/PN 1263/2011

-

l6zka szpitalne, szafki przyl62kowe

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy zdnia2g stycznia 2004 roku Prawo zam6wiefr publicznych (i.t. 22010 r. Dz. U. Nr 113,
poz.759 ze zm.) udzielam wyjaSniefr na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zadania nr l, szafka przyl62kowa pkt

3

,,Czy Zamawiajqcy dopuici sza/kq o wysokoici nie przekraczajqcei 95 cm?

"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 2: dotyczy zadania nr

1, szafka

przylfikowa pkt7

,,Czy Zamawiajqcy dopuici aby dodatkowa p6lka byla wykonana z pfuty? "

WYJASNIENIA
Tak.

l, szafka przyl62kowa pkt 8
plynnie do mal<symalnego nachylenia 35 stopni? "
przechylany
stolik
,,Czy Zamawiajqcy dopuici

PYTANIE NR 3: dotyczy zadania nr
WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadania nr

I'

pkt l0

,,Czy Zamawiajqcy dopuici regulacjq wysokoici l62ka w zakresie od 450-850 mm - dla l6Zka kolumnowego?
Ze wzglgdu ni oczekiwanqwysokoit minimalnqna poziomie 400 mm i tolerancjq 35 mm byla by to bardzo niewielka zmiana
od oczekiwari Zamawiajqcego, jedyne I cm. Zmiana ta nie powinna byt w iadnym stopniu odczuwalna przez
personel medyczny i pensjonariuszy. llrgcz przeciwnie zaoferowane ldiko unosilo by siq 5 cm wy2ej nii oczekuie Zamawiaiqcy
co sprzyjaloby wykonywaniu obowiqzk6w przez personel medyczny. "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr I
,,Czy Zamawiajqcy dopuici le2e l62ka czterosegmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), wykonone z fworzywa ABS,

ze

zdejmowanymi panelami o konstrukcji opartej na pantografie podpierajqcym le2e w czterech punktach?
Jest to rorwiqzanie tai,tsze od konstrukcji kolumnowej, niemal2e nie ustqpujqce pod wzglqdem funkcionalnym rozwiqzaniu
kolumnowemu. Ponadto l6Zko o takiej budowie jest liejsze co moie miet istotny wplywna pracQpersonelu medycznego,
l6zka miqdzy sslami.
przewo2qcego
'Takie

rorwiqzanie pozwoli
przetargowm.

na zaoferawanie l6Zek w

bud:2eeie

na poziomie ustalonym w poprzednim postqpowaniu

Dostawea wyra2a daleko idqce obemy, dotyczqce dostarczenia przez niego lub innych dostqwcdw ld2ka zgodnego z
pr z et ar g oW m i, ni e p r z e kr a cz aj qc b u di et u z p op r z e dni e go p o s t q1t ow an i a.
Jeieli Zamawiajqcy wyrazilby zgodq na zmiang zapisu w lcwestii konstrukcyjnej l6ika, naleiy wziqt pod uwagQ, 2e zmiana la
powoduje ograniczenie ruchu Trendelenburga o 3 stopnie, wzrost ruchu antyTrendelenburga o I stopiefi oraz zmianq zakresu
ruchu pionowego l6zka na 490-890 mm. Wynika to ze zmian konstrukcyjnych l6ika. "

p ar am etr ami

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 6: dotyczy zadania nr
,,Czy Zamawiajqcy dopulci ld2ko
pacjenta. na calej dlugoici l62ka? "

2

z barierkami bocznymi aluminiowymi,

jednoczgicio,,vymi, opuszczqnymi, chroniqcymi

WYJASNIENIA
Tak.

UWAGA:
W zwi4zku z konieczno5ciq udzielenia wyja5nierfi w ustawowym terminie, Zamawiajqcy zmienia termin skladania ofert
na dzieri 24.10.2011r do godziny l0:00. Otwarcie ofert odbpdzie sip o godzinie l1:30.
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