
  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 

62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, z podziałem na 16 części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-54-02/10 
l.dz.: ZP.KW-00263/10 

Data: 
03.09.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 ) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIA:  

Część nr 8 – Elektryczne urządzania do ssania – 5 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające poziom głośności na poziomie 45 dB? Oferowany parametr nieznacznie róŜni się 

od wymaganego. 
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podciśnieniem maksymalnym na poziomie 82 kPa, przy zachowaniu wydajności ssania 

powyŜej 30 l/min? 
3. Czy Zamawiający dopuści ssaka o poziomie głośności ≥ 42 dB, oraz spełniającego wszystkie pozostałe parametry techniczne? Parametr 

ten bardzo nieznacznie odbiega od wymaganego. W załączeniu folder proponowanego urządzenia. 
4. Czy Zamawiający moŜe wyjaśnić co ma na myśli przez pkt 15. – dren do odsysania, jednorazowego uŜytku – 40m? Czy nie nastąpiła 

omyłka pisarska? 
5.  Czy Zamawiający dopuści w miejsce drenu do odsysania, jednorazowego uŜytku – 40m, 10 drenów do odsysania, jednorazowego 

uŜytku – 4m kaŜdy? 
 
Część nr 16 – Dermatom – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dermatomu składającego się z: 

1) głowica, 
2) konsola sterująca z napędem, 
3) zasilacz elektryczny; 
4) kontener do sterylizacji, 
5) 5 szt. ostrzy. 

o parametrach  identycznych jakie są wykazane w załączniku nr 1.16 do SIWZ? 
 
ODPOWIEDZI:  

Część nr 8 – Elektryczne urządzania do ssania – 5 szt. 
Ad. 1, 3  
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.8 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis: „Poziom głośności pracy ≤ 40dB”;  
– zastępuje się zapisem: „Poziom głośności pracy ≤ 45dB”. 

 
Ad. 2 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.8 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis: „Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niŜ 90 kPa (-0,9 bar)”; 
– zastępuje się zapisem: „Maksymalne podciśnienie nie mniejsze niŜ 82 kPa”. 

 
Ad.  4, 5 
Przytoczony przez Wykonawcę zapis jest prawidłowy. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy, Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.8 do SIWZ – Szczegółowego opisu 
zamówienia: 

– dotychczasowy zapis: „Dren do odsysania, jednorazowego uŜytku – 40 m”; 
– zastępuje się zapisem: „Dren do odsysania, jednorazowego uŜytku – 40 m lub 10 drenów do odsysania, jednorazowego uŜytku – 

4m kaŜdy”. 
 
Część nr 16 – Dermatom – 1 szt. 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.16 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia:  

– dotychczasowy zapis: „Sterownik noŜny”; 
– zastępuje się zapisem: „Sterownik noŜny lub ręczny”. 
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