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Sucha Beskidzka dnia 13.05.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na DostawQ mebli (wyposa2enia) dla Oddzialu
Neonatologiczno- Polo,niczego (lI postQpowanie) w ramach Projektu o numerze
RPMP.12.01.03- 12-0629 /17 pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposa2enie oddziai6w
szpitalnych Z0Z Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego
oraz Ginekologiczno - Polo2niczego wraz z Blokiem Porodowym" zlo|ony w postepowaniu
konkursowym nr RPMP.12.01.03-12.00-12-031/17 ogloszonym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskie go nalata2014-2020 (RPO WM) do Dzialania
12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o
znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej
pytanie:

w

Suchej Beskidzkie) odpowiada na poni2e

stwz
1,. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydlu2enie terminu realizacji na wyposa2enie
do 12 tygodni? W zwiEzku dynamiczna sytuaci4 na rynku spowodowanq przez
pandemiq COVID-19, producenci niekt6rych wyposa2eri [np. lampy
bakteriob6jczeJ deklaruj4 znaczne wydlu2enie termin6w realizacji.
Odp, Zamawiai4cy wyraZa zgodq na wydlu2enie terminu realizacii tylko w
pmypadku lamp bakteriob6jczych do 12 tygodni. Pozostale wyposaienie i
meble zgodnie z SIWZ,

Zalqcznik nr 1a do SIWZ:

t.

Czy Zamawiaiqcy dopu6ci do zaoferowania wieszak chromowany Scienny 6
haczykowy?
Odp. Zamawiaj4cy dopuszcza.

2.

Czy Zamawia)4cy dopu6ci do zaoferowania taboret obrotowy na k6lkach z
chromowan4 podstawq, regulacjq wysokoSci w zakresie 47 -61 cm oraz o noSnoSci
L20 kg?

Odp, Zamawiai4cy dopuszcza,

3.

w ramach wykonania zabudowy meblowej dy2urki lekarskiei
neonatologicznej w pkt. 2 zestaw szafek dolnych z blatem wymaga dostarczenia
tak2e plyty grzejnej 2 palnikowejwrazz chlodziarkq?
Czy Zamawiajqcy

Odp. TAK.

4.

w ramach wykonania zabudowy meblowe) pokoiu socjalnego w
pkt. 1 zestaw szafek 96rnych wymaga dostarczenia tak2e mikrofal6wki?
Czy ZamawiajEcy
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Odp. TAK.

5.

Zamawiaj4cy w korytarzu wymaga przeszklenia Scianki na calej wysoko3ci,
prosimy o potwierdzenie i2 w przypadku, gdy nie bgdzie mo2liwo6ci wniesienia
tak du2ej szyby, zamawiaiEcy wyrazi zgodq na podzielenie witryny na dwie czqSci.
Odp. Zamawiajqcy dopuszcza.

6.

Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania regal metalowy, chromowany 6p6lkouy z dodatkowymi barierkami o wysoko6ci L3 cm oraz wymiarach:
wysoko56 l-80cm, szeroko6i 90 cm glqboko6i 45 cm?
Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.

7.

Czy Zamawia)4cy dopu6ci do zaoferowania w6zek magazyno\&y wykonany z
blachy nierdzewnej z uchwytem o wymiarach: dlugo56 - 880 cm, szeroko6d 50Ocm oraz wysoko6d 940 cm?

Odp, Zamawiai4cy dopuszcza.

B.

dopuici do zaoferowania kosz na odpady, plastikowy z pokry'rtr4
pedalem
o poj. 25 I., bez wyciqganego kubelka z r4czkE?
otwieranq
Czy Zamawiaj4cy

Odp. Zamawiai4cy dopuszcza.
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