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Szczecin, dn. 13.09.2014 r.
Znak sprawy ZP/220/90/14
Dotyczy: dostawa golarek medycznych jednokrotnego użytku, strzygarek chirurgicznych wielokrotnego

użytku wraz z ładowarkami oraz ostrzy jednokrotnego użytku do strzygarek dla SPSK-2

WYJAŚNIENIE NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia wodoodporności strzygarek dokumentem
normy IPX7 lub IPX8? W/w normy mają zastosowanie w przyrządach niemedycznych takich jak: zegarki,
latarki, akcesoria do wspinaczki, itd. Norma ta nie jest wymagana do urządzeń medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody - wymaga potwierdzenia wodoszczelności strzygarki
chirurgicznej zgodnie z zapisem SIWZ – potwierdzenie powinno znajdować się w oryginalnej instrukcji
obsługi załączonej do każdego egzemplarza, z uwagi na konieczność umożliwienia Zamawiającemu
dezynfekcji sprzętu po użyciu w całkowitym zanurzeniu. Wyrób stanowi urządzenie elektryczne i jest
wyrobem medycznym.
Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści potwierdzenie wodoodporności strzygarki opisane w instrukcji obsługi
wydanej przez producenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Potwierdzenie zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
Pytanie 3: Czy zamawiający

w zadaniu 2 punkt 1 zrezygnuje z wymogu dotyczącego indukcyjnego

ładowania dopuszczając ładowarkę typu drop-in?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 4: Czy zamawiający w zadaniu 2 punkt 1 dopuści strzygarkę z pięciostopniowym wskaźnikiem
naładowania baterii zamiast wskaźnika rozładowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza wystawienie materiałów informacyjnych przez autoryzowanego
przedstawiciela bądź dystrybutora oferowanych wyrobów, który jest jednocześnie wykonawcą składającym
ofertę, jeżeli ten wykonawca jest polską spółką koncernu, który jest producentem oferowanych wyrobów,
np. producentem jest firma „XXX” a wykonawca jest firma „XXX Poland”?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga materiałów potwierdzających posiadanie przez oferowane wyroby
wymaganych parametrów zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.
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Wykonawca II:
Pytanie 6: Zadanie nr 2 poz. 1: W związku z wymogiem w SIWZ, aby informacja o warunkach dezynfekcji
przez pełne zanurzenie znajdowała się w instrukcji użytkowania strzygarki prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiającego wymaga załączenia do oferty kopii oryginalnej instrukcji użytkowania (obsługi) załączanej
standardowo w opakowaniu do każdej strzygarki, w której znajduje się informacja o klasie szczelności
IPX7 lub PX8 wraz z informacją o głębokości i czasie zanurzenia, co ułatwi rzetelną weryfikację produktu
na etapie postępowania przetargowego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia, że oferowane wyroby posiadają wszystkie wymagane
parametry w sposób opisany w SIWZ pkt IX 1.3.
Pytanie 7: Zadanie nr 2 poz.2: Prosimy o dopuszczenie ostrzy do strzygarki o szerokości strzyżenia
31,5mm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Wykonawca III:
Pytanie 8: Zadanie nr 1: czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem o wymiarach 1x3,7x0,01 cm pakowane
indywidualnie w opakowania foliowe z perforacją?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – wymiary golarki zgodnie z SIWZ

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

………………………………………………………

DYREKTOR SPSK-2
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