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Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na ,, Dostawy błon RTG do mammografii, układów oddechowych,
strzygarek chirurgicznych i ostrzy, aparatu do krioterapii oraz stolików zabiegowo-dializacyjnych ‘’.
Zp/52/PN-51/16
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1
i 2 ustawy Pzp. odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pyt. 1 dot. pakiet nr 6 – aparat do krioterapii
Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii o poniŜszych parametrach:
Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem
DuŜy dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz
Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu.
Zbiornik o pojemności 30 litrów
Gotowe programy terapeutyczne
Czynnik roboczy – ciekły azot
Temperatura strumienia gazu : -160 stopni
Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 5
ZuŜycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zaleŜności o intensywności
nadmuchu
Liczba zabiegów przy uŜyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu =
3min)
Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund
Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o
niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury
Zasilanie: 230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 90 x 50 x 110 cm
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, za duŜe wymiary i tylko 1 zbiornik.

Pyt. 2 dot. pakietu nr 6
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do krioterapii sterowane za pomocą przycisków oraz
wyświetlaczem cyfrowym LED?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie do krioterapii sterowane za pomocą przycisków oraz
wyświetlaczem cyfrowym LED
Pyt. 3 dot. pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o niŜej podanych parametrach technicznych:
Układ niepodgrzewany
Długość układu 1,5, z dwoma pułapkami wodnymi, drenami ciśnieniowymi
Mikrobiologicznie czysty.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
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