Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 183 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzęt medyczny/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej o wymiarach leża 1910 mm x 650 mm
oraz regulacją wysokości / z materacem / w zakresie 560 – 880 mm oraz regulacją przechyłów wzdłużnych nożna
hydrauliczna 0 - 12 stopni?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów w pozycji leżącej o wymiarach leża 1910 mm x 650 mm
oraz regulacją wysokości / z materacem / w zakresie 560 – 880 mm oraz regulacją przechyłów wzdłużnych nożna
hydrauliczna 0 – 12 stopni.
Pyt. nr . Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjentów z bezpiecznym obciążeniem roboczym 235 kg?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów z bezpiecznym obciążeniem roboczym 235 kg.
Pyt. nr . Dotyczy zadania nr 3 Parametry oceniane
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne wykonane ze stali pokrytej warstwą lakierów epoksydowanych mających
zastosowanie w obszarze służby zdrowia, zabezpieczające pacjenta na 75% długości leża wózka?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wózek wyposażony będzie w metalowe, chromowane barierki,
zabezpieczające leże na całej długości bez przestrzeni martwych w okolicach szczytu głowy i nóg, składane opuszczane pod leże, nie poszerzające wózka po złożeniu, wówczas Wykonawca otrzyma 5 punktów, w przypadku
zaoferowania innego rozwiązania, wówczas Wykonawca otrzyma 0 punktów
Z poważaniem
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