Kraków, 01 czerwca 2018 r.
DZP.271-172/2018

DO UCZESTNIKÓW POST POWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO –
DOSTARCZENIE SIATKOWNICY PNEUMATYCZNEJ ORAZ G OWICY DO APARATU USG SPARQ FIRMY
PHILIPS, numer sprawy: 172/ZP/2018

WYJA NIENIA TRE CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiaj cy dzia aj c na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pó n. zm.), zwanej dalej ustaw Pzp, odpowiada
na zapytania Wykonawców dotycz ce tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej
Specyfikacj ) z

one w Post powaniu.

Pytanie 1:
Czy Zamawiaj cy w Pakiecie 1 dopu ci równie dermatom pneumatyczny:
- precyzyjna regulacja grubo ci pobieranego przeszczepu: 0,05 - 0,76 mm ze skokiem co 0,05 mm
- szeroko

pobieranych p atów skóry: od 2,5cm do 10cm

- sterylne ostrza, nie wymagaj smarowania
- lekka r koje , zasilanie pneumatyczne silnikiem na spr
- p ytki reguluj ce szeroko

one powietrze, z 3 m przewodem pneumatycznym

pobieranego

Przeszczepu
Rok produkcji 2018.
Siatkownica z funkcj ci cia z walcem tn cym i siatkami/no nikami do powi kszania przeszczepu
- g boko

nacinania od 0,02 do 0, 043mm

- powi kszania przeszczepów - 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1
- sterylne siatki wykonane z PVC: 1,5:1, 3:1, 6:1, 9:1 po 20 sztuk w 1 opakowaniu
- kontener do sterylizacji zestawu w autoklawie?
Odpowied :
Zamawiaj cy podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 2:
Czy Zamawiaj cy w Pakiecie 1 dopu ci równie dermatom pneumatyczny
- precyzyjna regulacja grubo ci pobieranego przeszczepu: 0,05 - 0,76 mm ze skokiem co 0,05 mm
- szeroko

pobieranych p atów skóry: od 2,5cm do 10cm

- sterylne ostrza, nie wymagaj smarowania
- lekka r koje , zasilanie pneumatyczne silnikiem na spr
- p ytki reguluj ce szeroko

one powietrze, z 3 m przewodem pneumatycznym

pobieranego

Przeszczepu
Rok produkcji 2018.
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Kompletna siatkownica skóry z wymiennymi wa kami tn cymi;
Wa ki tn ce o wspó czynniku powi kszania przeszczepów równym: 1:1, 1.5:1, 2:1, 3:1, 4:1.
No niki do powi kszania przeszczepu
Kontener do sterylizacji zestawu w autoklawie?
Odpowied :
Zamawiaj cy podtrzymuje zapis SIWZ.

Wskazane powy ej wyja niania tre ci Specyfikacji s wi

ce i stanowi jej integraln cz

. Pozosta e warunki

Specyfikacji pozostaj bez zmian.
Jednocze nie Zamawiaj cy informuje, e zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie internetowej
www.szpitalrydygier.pl zamie ci niniejsze wyja nienia tre ci Specyfikacji.
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