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       Kamienna Góra, dnia  03 09 2014  

 

 

         

 WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

dotyczy:    postępowania nr 6/2014 na  dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego  na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. - MODYFIKACJA  

 

   

              Działając na podstawie art. 38  ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 

2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający modyfikuje  SIWZ w zakresie pytań i udzielonych odpowiedzi w 

dniu 02.09.2014r.  

pytania dotyczące Załącznika do SIWZ nr 7/2014 

  

Pytanie 18 

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą respiratora, Wykonawca dostarczył minimum 10 układów 

oddechowych jednorazowych do respiratorów dla dorosłych z powłoką biologicznie czynną ( jony srebra ) oraz 

10 systemów do klipsowania rur (5 pojedynczych i 5 podwójnych)? 

Odp: Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą respiratora, Wykonawca dostarczył minimum 10 układów 

oddechowych jednorazowych do respiratorów dla dorosłych, nie narzuca z czego maja być wykonane i 

dopuszcza powyższe powleczenie, tj.  powłokę biologicznie czynną ( jony srebra ). Nie stawiamy wymogu  

dostawy  systemów do klipsowania rur (5 pojedynczych i 5 podwójnych). 

 

         W dniu 02.09.2014r.  wpłynęły  pytania  w  kwestii: 

Lp.28. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie 5 – 100 

cmH2O? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

Lp.36. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu 

własnego pacjenta w zakresie  0,5 – 10 cmH2O? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

Lp.40. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wbudowanym kolorowym, dotykowym monitorem 

obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 10,4 cali? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

Lp.80. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z minimum 10 układami oddechowymi jednorazowymi 

dla dorosłych wewnętrznie gładkimi?  

Odp: Tak, dopuszcza.  

      

          Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-

90-33.  

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.  

 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza  

 

z poważaniem  

Prezes Zarządu  

mgr Wiktor Król  


