Zielona Góra, dnia 06.11.2018 r.
ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz zmianie terminu
składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr
referencyjny: TZ.221.51.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na
Jednorazowa dostawa laryngoskopów światłowodowych (rękojeść i łyżki) wielorazowego użytku.
wniesiono następujące pytania:
Pytanie 1, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu światłowodowego- strumień świetlny 1,00000 Lux,
z bateriami i źródłem światła wyjmowanymi niezależnie, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2, poz. 1-3
Czy Zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu bez funkcji ostrzegającej o wyczerpaniu baterii,
spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękojeść do laryngoskopów bez funkcji ostrzegającej o
wyczerpaniu baterii. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do
składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest w sposób jednoznaczny
wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Pytanie 3 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści łyżki bez laserowego oznaczenia DataMatrix?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści łyżki bez laserowego oznaczenia kody seryjnego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 4 poz. 5
Czy Zamawiający odstąpi od obecnych zapisów SIWZ w powyższym zakresie i dopuści łyżki w
standardowo stosowanych typach i rozmiarach wg schematu i rozmiarach (AxB):

Typu Macintosh:
W rozmiarze 1 (94x18mm), 2 (112x20mm), 3 (134/20mm), 4 (158x22mm)
Typu Miller :
W rozmiarze 00 (65x10mm), 0 (78x10.5,,), 1 (102x10.5mm),
Typu Mc Coy
W rozmiarze: 2 (115x19mm), 3 (135x20mm), 4 (155x21 mm).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z wyjaśnianiami udzielonymi Wykonawcom dotyczącymi przedmiotowego
postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 09.11.2018 r. do godz.
11:00.

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis na oryginale
…………………………………………
zatwierdził
Załączniki:
- załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianach
Otrzymują:
1. www.bip.szpital.zgo.pl
2. a/a TZ.221.51.2018
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