Pieszyce, 18 września 2018 roku
Nr sprawy ZP 6.2/8/6/2018
Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia
rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach – kriokomora.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:
Wniosek otrzymany w dniu: 12.09.2018 r.
Pytanie nr 1:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wymiarów gabarytowych komory kriogenicznej szerokość 2000
(mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masy całkowitej komory ok.1000 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie nr 3:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wilgotności względnej <40%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, ale nie wymaga, kriokomory o wilgotności względnej <40%.
Pytanie nr 5:
W tabeli parametrów technicznych podajecie Państwo informację o tym, że przedmiotem zakupu jest 3-4
osobowa komora natomiast w parametrach roboczych widnieje informacja o tym, że komora powinna
pomieścić 6 osób.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 2 – wzór formularza oferty:
L.p.
KRIOKOMORA (1 szt.)
„Tak” albo proszę wpisać
- opis parametru lub funkcji urządzenia:
parametr /wartość
5.
Parametry robocze kriokomory
f)
Maksymalna liczba pacjentów w komorze do 4 osób;
g)
Zakres temperatury roboczej komory zabiegowej
programowana: -80oC do -160oC co 5oC
h) Temperatura w przedsionku: -60oC +/- 5oC
i)
Czas zabiegu programowany w zakresie: 30 s do 5 min. co
1s
Nowy wzór formularza został zamieszczony na stronie Zamawiającego – www.przychodniapieszyce.eu
Pytanie nr 7:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w parametrach roboczych komory czas zabiegu programowany
w zakresie : 30s do 5min co 5 s?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wraża zgody na zaproponowaną zmianę.
Pytanie nr 8:

Informacja w rubryce 8 „dane eksploatacyjne „ punkt j,k cytuję: Czas przebywania w przedsionku - (regulowany
przez obsługę) 1-3 (min). Jak mamy to rozumieć?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ten zapis zarówno w załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
L.p.
KRIOKOMORA
- opis parametru lub funkcji urządzenia:
8.
Dane eksploatacyjne
a) Nominalny pobór prądu 16 (A)
b) Zasilanie elektryczne 230/50 (V/Hz)
c) Zakres temperatur w komorze zabiegowej -80 do -160 (oC)
d) Zakres temperatur w przedsionku -60 (oC)
e) Zalecana temperatura w komorze zabiegowej -120 (oC)
f)
Zalecana temperatura w przedsionku -60 (oC)
g) Czas schładzania kriokomory do temp. -120oC 25 (min)
h) Czas przebywania w komorze zabiegowej
i)
(regulowany przez obsługę) 1–3 (min)
j)
Czas przebywania w przedsionku
k) (regulowany przez obsługę) 1–3 (min)
l)
Automatyczna regeneracja kriokomory: czas programowany przez użytkownika
jak i w załączniku nr 2 do SIWZ wzór formularza oferty:
L.p.
KRIOKOMORA (1 szt.)
„Tak” albo proszę wpisać
- opis parametru lub funkcji urządzenia:
parametr /wartość
8.
Dane eksploatacyjne
a) Nominalny pobór prądu 16 (A)
b) Zasilanie elektryczne 230/50 (V/Hz)
c) Zakres temperatur w komorze zabiegowej -80 do -160
(oC)
d) Zakres temperatur w przedsionku -60 (oC)
e) Zalecana temperatura w komorze zabiegowej -120 (oC)
f)
Zalecana temperatura w przedsionku -60 (oC)
g) Czas schładzania kriokomory do temp. -120oC 25 (min)
h) Czas przebywania w komorze zabiegowej
i)
(regulowany przez obsługę) 1–3 (min)
j)
Automatyczna regeneracja kriokomory: czas
programowany przez użytkownika
Nowy wzór formularza został zamieszczony na stronie Zamawiającego – www.przychodniapieszyce.eu
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