
Oznaczenie sprawy: 10/2021                                                                             Proszowice, dnia 06.04.2021 r.

Uczestnicy
 postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego

na
Dostawę filtrów absolutnych oraz filtrów dokładnych, wstępnych i wywiewnych do centrali

klimatyzacychnych i wentylacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowornej
w Proszowicach

     

Pytanie 1 
„Bardzo proszę o podanie klas filtracji w pakiecie 1 dot. filtrów HEPA pozycja 16 FWV110301 457x457x78
4 szt i pozycja 17 FWV110301 535x535x78 6 szt.
Oraz o wyjaśnienie opisu w pakiecie 2 dot. filtrów wstępnych pozycja 14 – 19: 30k2worek i 60k2worek,
wszędzie trzeci wymiar to 25 mm co sugeruje filtru kasetowe płaskie.”
Odpowiedź:
Klasa filtracyjna dla poz. 16 i 17 to H13.
Długość kieszeni filtracyjnej to 30k i 60k, natomiast grubość ramki to 25 mm.

Pytanie 2
„Wymiary G4/EU4 572x27 działkowy 50 – nie rozumiem tego wymiaru”
Odpowiedź:
Prawidłowy wymiar: G4/EU4  572x272 działkowy 50.

Pytanie 3
G4/EU4 425x285x25 (30K2worek) – co oznacza 30K2worek ?
G4/EU4 425x428x25 (30K2worek)
F5/EU5 425x285x25 (30K2worek)
F5/EU5 425x428x25 (30K2worek)
F9/EU9 425x285x25 (60K2worek)
F9/EU9 425x428x25 (60K2 worek)
Odpowiedź:
30k to długość kieszeni filtracyjnej.

Pytanie 4
Czy wypis z KRS może być starszy niż 3 miesiące?
Odpowiedź:
Nie, wypis KRS można uzyskać w każdym terminie za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Pytanie 5
W zaproszeniu do składania ofert jest napisane:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa dzierżawy koncentratorów będzie świadczona w okresie 21 dni od daty wyboru
najkorzystniejszej oferty. – o jakiej dzierżawie koncentratorów jest tutaj mowa?
Odpowiedź:
Zamawiający zamienia zapis na:
Dostawę fitrów należy zrealizować jednorazowo w terminie 21 dni od daty wybory najkorzytniejszej oferty.

Pytanie 6
„Czy  dla  Pakietu  nr  1  obowiązują  wymagania  (rama  stal  ocynkowana,  uszczelka  PUR,  siatka
zabezpieczająca  od  strony wlotu)  również  dla  poniższych  filtrów ?  Czy te  filtry  mogą  być  w  ramach
plastikowych?
typ P19-302/1/M9 klasa F9/ EU9, wymiary: 762x 610x 150, przepustowość 2000m³/h
typ P19-FC-9/50 klasa F9/EU9, wymiary: 575x 575x 150, przepustowość 1250m³/h”
Odpowiedź:
Filtry nie mogą być w ramach palstikowych.



Pytanie 7
„Jak klasa filtraji dla Pakietu nr. 1 pozycja 16, 17:
FWV110301 457x457x78
FWV 110301  535x535x78”
Odpowiedź:
Klasa filtracji H13.

Pytanie 8
„Załącznik Pakiet nr.1 HEPA i dokładne – z której strony uszczelka?”
Odpowiedź:
Uszczelka od strony wlotu powietrza.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 07.04.2021 r.
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