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Odpowiedź na zapytanie
dot.:

przetargu nieograniczonego na dostawę
– Namysłowskiego Centrum Zdrowia

sprzętu

medycznego

dla

szpitala

Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania o następującej treści, odpowiada:
Część 1 - W opisie oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu stół
rehabilitacyjny pojawiają się dwa opisy – punkt 1 i 2 dotyczą one dwóch różnych stołów?
Odp. 1 szt. zgodnie z siwz.
2. Część 2 – Ile głowic Zamawiający wymaga aby było w zestawie? Jeżeli jedna, to którą
Zamawiający wymaga (dostępne są 4 cm2 i 1 cm2)?
Odp. 1 szt. o powierzchni 4 cm2.
3. Część 4 - Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 142 x 364 x 335 [mm] [wysokość,
szerokość, głębokość].
Odp. Tak, pod warunkiem, że pozostałe parametry techniczne podane w siwz zostaną zachowane.
4. Część 4 - Ile ma być aplikatorów płaskich?
Odp. 1 szt.
5. Część 4 - Czy stolik pod aparat ma być montowany do leżanki czy wolnostojący?
Odp. Stolik pod aparat ma być montowany.
6. Część 4 - Czy aparat ma posiadać jeden zegar zabiegowy dla 2 kanałów czy dwa zegary
dla każdego kanału?
Odp. Dwa zegary dla każdego kanału.
7. Część 2 – Czy Zamawiający dopuści aparat z płynną regulacją wypełnienia impulsów 5-100%
co 5% oraz dodatkowo z skokową regulacją 6,25; 12,5; 25; 50%?
Odp. Nie, zgodnie z siwz.
8. Część 2 – Czy Zamawiający dopuści aparat z płynną regulacją częstotliwości pulsowania
od 10-150 Hz?
Odp. Nie, zgodnie z siwz.
9. Część 3 – Czy Zamawiający dopuści aparat, który ma wbudowany dodatkowo moduł lasera
(bez sondy nie działa).
Odp. Nie, zgodnie z siwz.
10. Część 3 – Co Zamawiający ma na myśli duży ekran ciekłokrystaliczny czy to ma być ekran
graficzny dotykowy czy inny?
Odp. Ekran ciekłokrystaliczny.
11. W związku z koniecznością sprowadzenia sprzętu (aparatura medyczna do oddziału rehabilitacji
dla pacjentów po udarze mózgu) z zagranicy odpowiadającego specyfikacji przedstawionej
w zapytaniu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 14.12.2016 r?
Odp. Zgodnie z siwz Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do dnia 30.12.2016 r.
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