POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl
-

Wieruszów 18.12.2012
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- Izba Przyjęć.
-chirurgia jednego dnia
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-połoŜnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- okulistyczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
połoŜnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „P”,
- zespół wyjazdowy „S”,
- dyspozytornia

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
10/2012/PCM . Nazwa zadania: Dostawa i montaŜ agregatu
prądotwórczego.

Pytanie nr 1
Zamawiający podaje wymaganą moc LTP 176kVA/141kW. Moc agregatów jest
podawana przy cos fi=0,8, stąd dla mocy 176kVA moc czynna wynosi 140,8kW.
Proszę o potwierdzenie, że podana przez Zamawiającego moc została zaokrąglona i
dopuszcza się 140,8kW.
Odpowiedź nr 1
Podana przez Zamawiającego moc została zaokrąglona i dopuszcza się 140,8kW.
Pytanie nr 2
Jaki powinien być właściwy termin wykonania zamówienia w SIWZ podano 4
tygodnia natomiast w umowie 3 tygodnie
Odpowiedź nr 2
Zamawiający ustala właściwy termin wykonania na 3 tygodnie.
Pytanie nr 3
Jaki zakres obejmuje montaż agregatu, czy tylko podpięcie agregatu do
przygotowanej przez Zamawiającego instalacji elektrycznej
Odpowiedź nr 3
Montaż obejmuje tylko podpięcie agregatu do przygotowanej przez Zamawiającego
instalacji elektrycznej
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Pytanie nr 4
W wymaganiach mowa jest o wniesieniu agregatu do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, czy w związku z tym agregat będzie zamontowany w budynku. Jeśli
tak w czyim zakresie leży wykonanie układu wentylacji i odprowadzania spalin.
Odpowiedź nr 4
Agregat nie będzie montowany w pomieszczeniu.
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