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Do wszystkich uczestników postępowania
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego nr DL/UE/3/V/2018 z
dnia 7 lutego 2018r.
„Opracowanie dokumentacji przetargowej (komplety SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia) wraz z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Podniesienie wydajności
usług medycznych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii poprzez inwestycje w infrastrukturę i
wyposażenie w Brzeskim Centrum Medycznym””

Pytanie nr 1:
Kiedy Zamawiający – zgodnie z harmonogramem, planuję ogłoszenie postępowania przetargowego
będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego?
Odpowiedź: Przewidywany termin ogłoszenia przedstawionego postępowania określamy na 23 marca
2018r.
Pytanie nr 2:
W jakim zakresie Zamawiający przewiduje współpracę swoich pracowników lub osób przez siebie
wskazanych przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający organizuje współpracę swoich merytorycznych pracowników w zakresie
niezbędnym do stworzenia opisu przedmiotu zamawiającego.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wskazanie dokładnego przedmiotu zamówienia postępowania, które Zamawiający zamierza
ogłosić; ilość zadań, rodzaj sprzętu medycznego?
Odpowiedź: Roboty budowlane oraz zakup urządzeń: Kolumna anestezjologiczna, Lampa stanowiskowa,
Kardiomonitor współpracujący z centralą, Akcesoria do monitorowania Monitor do analgezji, Respirator bez
sprężarki na podstawie jezdnej, Łóżko do intensywnej terapii z szafką przyłóżkową , Urządzenie do
oczyszczania krwi metodą ciągłą, Pompy infuzyjne ze stacją dokującą, Bronchofiberoskop, Podgrzewacz
płynów infuzyjnych, Komora laminarna jednostanowiskowa, Wideolaryngoskop, Defibrylator, Respirator
transportowy, Zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń, Worek samosprężalny typu ambu, torba
reanimacyjna z ampulatorium, przenośnik taśmowo-rolkowy, Ogrzewacz pacjenta z kołderkami, Wózek
reanimacyjny, Urządzenie do ogrzewania płynów, Wózek anestezjologiczny, Parawan p. promieniom RTG,
taboret tapicerowany, Lampa bakteriobójcza przepływowa, stetoskop, eżektor do próżni, eżektor próżniowy,
eżektor tlenowy z odwróconym ciśnieniem, eżektor tlenowy, Mobilny system pielęgnacji pacientam, Myjka
do mycia basenów i kaczek, Wózek transportowy, pasy do mocowania magnetyczne, Respirator z
możliwością regulacji stężenia tlenu, Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem, Ssak elektryczny
jezdny na wózku z akumulatorem, Monitor zwiotczenia mięśniowego, Meble pod zabudowę, Aparat RTG
przyłóżkowy, Aparat USG anestezjologiczny, Aparat USG Doppler

Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Odpowiedź: Termin składanie ofert zostaje wydłużony do dnia 19 lutego 2018r.
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