Sandomierz dnia 11.07.2017 r.
Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Zakup wiertarki operacyjnej dla potrzeb Oddziału Ortopedii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”
znak: ZAP.OFERT./18/017
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Zakup wiertarki operacyjnej dla
potrzeb Oddziału Ortopedii Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”,
znak: ZAP.OFERT./18/2017
Do Zamawiającego w dniu 10.07.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści
następującej:
Pytanie 1 pkt 1.3
Czy Zamawiający dopuści materiał obudowy znacznie trwalszy w eksploatacji w postaci
anodyzowanego aluminium
Pytanie 2 pkt 1.4
Czy w tym wymaganiu nie wkradł się błąd i obroty powinny być określone jako min. 1300
obr/min. Obroty min. 13000 obr/min - takie parametry mają napędy szybkoobrotowe do
neuro, spine itp. I nie nadają się do nasadki Jacobs przy endoprotezoplastyce.
Pytanie 3 pkt 4 i 5
Czy to są parametry minimalne? Mamy możliwość zaoferowania nasadek o większej rozpiętości rozmiarowej a co za tym idzie bardziej uniwersalne.
Pytanie 4 pkt 6.1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie baterii 10,9V/2000 mAh, oraz 14,6V/2000 mAh.
Proponujemy napędy o znacznie wyższych parametrach niż wymagane minimum w Watt i
Nm a co za tym idzie konieczne jest zaoferowanie odpowiednio mocniejszych baterii.
Pytanie 5 pkt 7.1
Czy Zamawiający dopuści puszkę wykonaną z bardzo trwałego kompozytu umożliwiającego
sterylizację w autoklawie, na którą udzielamy 5 letnią gwarancję?
Pytanie 6 pkt 8.1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładowarki czterostanowiskowej. Wymagając dostawy 4 akumulatorów wydaje się logiczne posiadanie ładowarki na wszystkie posiadane
akumulatory.
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 11.07.2017 r.:
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 10.07.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha
Świętego, udziela wyjaśnień:
1. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w pkt. 1.4. załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Zamawiającemu w pkt. 4 chodzi o zaoferowanie nasadki wiertarskiej typu Jacobs z
kluczykiem z możliwością montażu akcesoriów o średnicy od 0-6,5mm, a w pkt. 5 o
zaoferowanie nasadki do drutów Kirschnera z możliwością montażu drutów o średnicy w zakresie od 0,8 – 4.0mm.
4. Zamawiający nie dopuszcza

5. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w pkt. 7.1 zał. nr 1 do Zapytania
Ofertowego.
6. Zamawiający dopuszcza.

