Nasz znak: ZP.271-99.16/2015

Kraków, dnia 3.04.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
" Zak up , d ostaw ę, mon ta ż i u ru ch omi en i e ap aratu ry med y czn ej/ sp rz ętu med yc zn ego; do
wyp osażen i a Od d zi ału An es tez jol ogi i i In ten sywn ej Terapi i S zp i tal a Sp ecjal i sty czn ego i m.
S. Ż eromsk i ego w K rak ow i e w raz ze szk ol en i e m p erson el u "
( Z P 16/ 2015)
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone
przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:
Pytanie 1:
Dotyczy Grupy 2 Wideolaryngoskop - laryngoskop do trudnej intubacji dorosłych – 1 szt. resuscytator dla
dorosłych i dzieci – 12 szt., zestaw laryngoskopów – 2 szt.
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający opisując rozmiary rurek intubacyjnych dla dorosłych i dzieci omyłkowo nie
dopisał rurek noworodkowych w rozmiarze 2,5-3,5 mm oraz 4-5,5 mm?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podane w Grupie 2 rozmiary rurek intubacyjnych są wymagane i
podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 2:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 1 – łóżko anestezjologiczne – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od
strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym dla personelu medycznego? Rozwiązanie to jest lepsze od
żądanego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka bez pilota przewodowego tylko z panelami bocznymi i panelem
centralnym i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 3:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 1 – łóżko anestezjologiczne – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści półkę pod monitor wykonaną z białego tworzywa lub z blachy i metalu lakierowanego
proszkowo na dowolny wybrany kolor z palety RAL?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta nietransparentną półką
i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 4:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 2 – łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 3 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje
stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem
konstrukcyjnym.
Pytanie 5:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 2 – łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wbudowanym akumulatorem z sygnalizacja optyczną gdy akumulator jest bliski
rozładowania i bateria musi być podłączona do ładowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem sygnalizacji
optycznej stanu naładowania akumulatora i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 6:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 2 – łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka o proponowanych przez Oferenta wymiarach leża, pozostałe
parametry bez zmian.
Pytanie 7:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 2 – łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od
strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym dla personelu medycznego? Rozwiązanie to jest lepsze od

żądanego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka bez pilota przewodowego tylko z panelami bocznymi i panelem
centralnym i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 8:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 2 – łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z ruchomym szczytem od strony głowy pacjenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta szczytem od strony głowy
zależnym od ruchów leża i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 9:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 2 – łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści półkę pod monitor wykonaną z białego tworzywa lub z blachy i metalu lakierowanego
proszkowo na dowolny wybrany kolor z palety RAL?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta nietransparentną półką
i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 10:
dotyczy: grupa 6 – pozycja 1 – łóżko anestezjologiczne – 10 szt.
Pkt 17 w tabeli "Materac przeciwodleżynowy - 10 sztuk" –
Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności
od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-8 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie? Pozostałe
parametry materaca oraz pompy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści materaca o proponowanym przez Oferenta zakresie regulacji
ciśnienia i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 11:
Dotyczy: część nr. 1- ssak elektryczny – 4 szt.
Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny o przepływie 20l/min?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści ssaka elektrycznego o proponowanym przez Oferenta przepływie
i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 12:
Dotyczy: część nr. 1- ssak elektryczny – 4 szt.
Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny wyposażony w zbiornik wielorazowy z tworzywa
sztucznego o pojemności 1,0 litra z możliwością rozbudowy o zbiornik 2 litrowy.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści saka elektrycznego proponowanego przez Oferenta, wyposażonego
w zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemności 1 litra i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 13:
Dotyczy: część nr. 1- ssak elektryczny – 4 szt.
Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny, którego waga wynosi 4,9 kg? Oferowany ssak w
zamian za nieznacznie wyższą wagę posiada zasilanie akumulatorowe pozwalające na ciągłą pracę na ponad 3 godziny.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści do przetargu ssaka elektrycznego proponowanego przez Oferenta
o wadze 4,9 kg i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 14:
Dotyczy: część nr. 1- ssak elektryczny – 4 szt.
Pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak elektryczny nie posiadający wskaźnika naładowania
akumulatora? Oferowany ssak posiada wskaźnik ładowania akumulatora oraz wskaźnik rozładowania akumulatora.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści do przetargu ssaka elektrycznego nie posiadającego wskaźnika
naładowania akumulatora i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 15:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 820 mm?
Oferowany zakres różni się jedynie o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka z proponowanym zakresem regulacji, pozostałe parametry bez
zmian.
Pytanie 16:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szerokość całkowitą z podniesionymi barierkami: 970

mm? Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta szerokością całkowitą łóżka z podniesionymi barierkami: 970 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 17:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające leże o długości 1900 mm? Oferowana długość będzie
funkcjonalna podczas użytkowania łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną długością leża i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 18:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga
w zakresie +/- 18o regulowaną z panelu centralnego przeznaczonego dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość
regulacji tych pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną
z panelu centralnego, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 19:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające regulację segmentu łydek w zakresie 0o-18o?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści łóżka z funkcją regulacji segmentu łydek w zakresie 0°÷18° i podtrzymuje
zapis SIWZ.
Pytanie 20:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję podwójnej autoregresji 165 mm (segment
pleców i segment nóg podczas unoszenia odsuwają się nieznacznie od siebie w celu zmniejszenia nacisku na odcinek
brzuszny i lędźwiowy kręgosłupa)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta funkcją podwójnej autoregresji
165 mm i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 21:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane przez Oferenta łóżko o maksymalnym bezpiecznym
obciążeniu 250 kg, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 22:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające sterowanie funkcjami łóżka z pilota przeznaczonego
dla pacjenta oraz panelu centralnego przeznaczonego dla personelu z możliwością blokowania wybranych funkcji, które
są niewłaściwe lub niebezpieczne dla pacjenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem blokowania
wybranych funkcji z panelu centralnego przeznaczonego dla personelu i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 23:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję krzesła
kadriologicznego uzyskiwaną za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu? Dla
bezpieczeństwa możliwość regulacji tej pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem elektrycznie
regulowanej pozycji krzesła kardiologicznego za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla
personelu i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 24:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję szokową uzyskiwaną
za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu? Dla bezpieczeństwa możliwość regulacji tej
pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem elektrycznie
regulowanej pozycji szokowej uzyskiwanej za pomocą przycisku na panelu centralnym przeznaczonym dla
personelu i podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 25:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne wyposażone w półkę pod monitor wykonaną z tworzywa
sztucznego (nie transparentnego) z taśmą zabezpieczającą?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta nietransparentną półką
i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 26:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w transparentną półkę pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta nietransparentną półką
i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 27:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające w podstawie wyprofilowane miejsce na butlę tlenową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym przez Oferenta miejscem na butlę z tlenem
w podstawie, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 28:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w uchwyt na butlę tlenową?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka nie wyposażonego w uchwyt na butlę tlenową i podtrzymuje
zapis SIWZ.
Pytanie 29:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodleżynowy z regulacją poziomu ciśnienia powietrza
w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-8 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na
pompie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów pompy i materaca bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści pompy zasilającą materac przeciwodleżynowy z proponowanym
przez Oferenta regulacją ciśnienia powietrza i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 30:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodleżynowy z zakresem ciśnienia 10-45 mmHg, a więc
dużo szerszym niż oczekiwany 15-40 mmHg (który mieści się w przedziale 10-45 mmHg) przy jednoczesnym
zachowaniu pozostałych parametrów pompy i materaca bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści materac proponowany przez Oferenta z większym zakresem ciśnień przy
jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów pompy i materaca, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 31:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 1 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści materac niepalny z pokrowcem niepalnym, który posiada potwierdzenie niepalności
protokołem badań wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji dla pokrowca zgodnie z polską normą PN-EN ISO 12952-1:2011 oraz PN-EN ISO 12952-2:2011, ale nie
posiada potwierdzenia niepalności dla samego materaca? Materac wykonany z poliuretanu medycznego podlega
ogólnym zasadom niepalności dla poliuretanów.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący wymagań, jakie musi spełnić oferowany
materac.
Pytanie 32:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 400 – 900 mm?
Oferowany zakres jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta zakresem regulacji wysokości.
Pytanie 33:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego konstrukcja oparta jest na trzech kolumnach o profilu
prostokątnym, gwarantujący łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji oraz przechyły boczne w zakresie +/-25 o?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem
konstrukcyjnym.
Pytanie 34:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające długość całkowitą 2200 mm? Oferowana długość różni
się tylko o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta długością łóżka, pozostałe parame try bez zmian.
Pytanie 35:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające leże o szerokości 850 mm i długości 1900 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka o proponowanych przez Oferenta wymiarach leża, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 36:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję Trendelenburga w zakresie +/-16 o i anty-Trendelenburga w zakresie +/-18o regulowaną z panelu centralnego przeznaczonego dla personelu? Dla bezpieczeństwa
możliwość regulacji tych pozycji nie powinna być dostępna z pilota przeznaczonego dla pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanym przez Oferenta zakresie regulacji funkcji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowaną z panelu centralnego.
Pytanie 37:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające regulację segmentu łydek manualnie w zakresie 0o-18o?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanym przez Oferenta zakresie regulacji segmentu
łydek i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 38:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję podwójnej autoregresji 165 mm (segment
pleców i segment nóg podczas unoszenia odsuwają się nieznacznie od siebie w celu zmniejszenia nacisku na odcinek
brzuszny i lędźwiowy kręgosłupa)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta funkcją podwójnej autoregresji
165 mm i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 39:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające maksymalne bezpieczne obciążenie min. 250 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści proponowane przez Oferenta łóżko o maksymalnym bezpiecznym obciążeniu 250 kg, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 40:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szczyt od strony głowy – stały, zależny od ruchów
leża? Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczać pacjenta zawsze z czterech stron bez względu na wybraną wysokość
łóżka, przechyły wzdłużne, czy też boczne, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta.
Proponowane parametry są lepsze, ponieważ zastosowanie szczytu stałego niezależnego w niektórych pozycjach
zabezpiecza pacjenta jedynie z trzech stron.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta szczytem od strony głowy za leżnym od ruchów leża i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 41:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające konstrukcję zapewniająca prześwit pod łóżkiem 170
mm w celu współpracy z podnośnikiem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko o proponowanym przez Oferenta prześwicie pod łóżkiem, pozosta łe parametry bez zmian.
Pytanie 42:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne wyposażone w półkę pod monitor wykonaną z tworzywa
sztucznego (nie transparentnego) z taśmą zabezpieczającą?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta nietransparentną półką i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 43:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w transparentną półkę pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta nietransparentną półką
trzymuje zapis SIWZ.
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Pytanie 44:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające w podstawie wyprofilowane miejsce na butlę tlenową?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym przez Oferenta miejscem na butlę z tlenem w
podstawie, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 45:
Dotyczy: Grupa 6, poz. 2 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w uchwyt na butlę tlenową?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka nie wyposażonego w uchwyt na butlę tlenową i podtrzymuje za pis SIWZ.
Pytanie 46:
Grupa 2, poz. 1
Prosimy o wydzielenie z grupy 2, poz. 1 asortymentu „resuscytator dla dorosłych i dzieci – 12 szt.” i utworzenie nowej
grupy z w/w asortymentem , co zwiększy konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie większej ilości
oferentów specjalizujących się w dostawach aparatów do resuscytacji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 47:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 3, 5
Prosimy o umożliwienie przeszkolenia personelu w jednej lub dwóch turach, w ciągu jednego dnia roboczego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 48:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 3, 5
Prosimy o rezygnację z wymogu potwierdzania certyfikatem szkolenia dwóch techników w zakresie obsługi i
wstępnego serwisowania ( diagnostyki ) dostarczonych resuscytatorów, gdyż zgodnie z instrukcją obsługi tego typu
sprzęt nie wymaga żadnych zaplanowanych prac konserwacyjnych poza regularnym czyszczeniem, kontrolą i
testowaniem (opisanym w instrukcji obsługi) wykonywanym przez personel wykorzystujący w/w sprzęt.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 49:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt 3, 5
Prosimy o rezygnację z wymogu wykonywania przeglądów okresowych w przypadku resuscytatorów, gdyż zgodnie z
instrukcją obsługi tego typu sprzęt nie wymaga żadnych zaplanowanych prac konserwacyjnych poza
regularnym czyszczeniem, kontrolą i testowaniem (opisanym w instrukcji obsługi) wykonywanym przez personel
wykorzystujący w/w sprzęt.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 50:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z regulacja wysokosci w zakresie 390-770 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta zakresem regulacji wysokości
i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 51:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z segmentami wypełnionymi na stałe płyta HPL przezierna dla
promieni RTG, niezwykle trwała, łatwa w utrzymaniu czystosci i odporna na działanie srodków dezynfekujacycyh?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanymi przez Oferenta niewyjmowanymi płytami w
segmentach leża i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 52:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z zasilaniem 230 V oraz dodatkowo akumulatorowym bez sygnalizacji
optycznej, gdy akumulator jest bliski rozładowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka bez sygnalizacji optycznej gdy akumulator jest bliski rozłado wania i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 53:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko o wymiarach zewnetrznych: Długosc łóka 2280 mm (+/- 20 mm),
długosc po przedłueniu lea 2480 mm (+/- 20 mm), szerokosc łóka z poreczami tworzywowymi opuszczonymi lub
podniesionymi – 970 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej przez Oferenta długości i podtrzymuje zapis
SIWZ dotyczący tego parametru. Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej przez Oferenta szerokości.
Pytanie 54:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łókoz wymiarami lea 2070 x 800 mm (przy czym wymiary spoczywajacego
na leu materaca piankowego wynosza 2060 x 840 mm), co nieznacznie odbiaga od wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanych przez Oferenta wymiarach leża i podtrzymu je zapis SIWZ.
Pytanie 55:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łókoz funkcja Trendelenburga w zakresie 150 (+/-30) i anty-Trendelenburga
w zakresie 150 (+/- 30), co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko o proponowanym przez Oferenta zakresem funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 56:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z autoregresja segmentu oparcia pleców 120 mm i autoregresja
segmentu uda 45 mm, co jest parametrem wyszym ni opisany w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z proponowaną przez Oferenta autoregresją segmentu pleców 120
mm i autoregresją segmentu uda 45 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 57:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy w celu zapewnienia bezpieczenstwa pacjenta dopusci do zaoferowania łóko ze szczytem od strony
głowy pacjenta zintegrowanym z leem łóka i poruszajacym sie wraz z nim w czasie przechyłów łózka? Wykonawca
rozumie, e Zamawiajacy wymagajac łóka ze szczytem nieruchomym chce uniknac ryzyka uszkodzenia sciany lub
paneli nadłókowych. Jednake pragniemy zwrócic uwage, e w łókach posiadajacych funkcje przechyłów konieczne
jest zastosowanie szczytu, ktory porusza sie wraz z leem. W przeciwnym wypadku w trakcie wykonywania przechyłow
zmieniac sie beda odległosci pomiedzy szczytem a barierkami. Jest to sytuacja niebezpieczna dla pacjenta, gdy istnieje
ryzyko zgniecenia, przygniecenia głowy lub reki pacjenta, a nawet w skrajnych przypadkach złamania reki pacjenta.
Odległosci pomiedzy szczytem głowy a barierkami podyktowane sa przez Norme EN 60601-2-52 i odległosc taka nie
moe byc wieksza ni 6cm. Zastosowanie stałego szczytu w skutkach jest niezgodne z norma dla łoek z przechyłami.
Ponadto, po uniesieniu lea ponad krawedz stałego szczytu istnieje realne rozyko zsuniecia sie pacjenta. Takie
rozwiazanie jest niezwykle niebezpieczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta szczytem łóżka od strony głowy poruszającym się razem z leżem i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 58:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6

Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko ze wskaznikami nachylenia lea i oparcia pleców umieszczonymi nie w
poreczach bocznych, a bezposrednio na ramie łóka?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta umiejscowieniem wskaźników
kąta nachylenia i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 59:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko bez uchwytu na butle z tlenem?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka nie wyposażonego w uchwyt na butlę tlenową i podtrzymuje za pis SIWZ.
Pytanie 60:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko bez funkcji sygnalizowania alarmem optycznym o niskim poziomie
baterii oraz koniecznosci podłaczenia baterii do ładowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem sygnalizacji
optycznej stanu naładowania akumulatora i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 61:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko wyposaone w stalowa półke z tasma zabezpieczajaca pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta stalową półką pod monitor i
podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 62:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy majac na wzgledzie zmniejszanie ryzyka infekcji oczekuje łóka z tworzywowymi szczytami i
poreczami, a take osłonami podwozia posiadajacymi własciwosci antybakteryjne z zastosowaniem nanotechnologii
srebra? Takie rozwiazanie jest kolejnym krokiem w skutecznej walce z bakteriami w oddziałach szpitalnych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje zastosowania nanotechnlogii srebra w celu uzyskania właściwości
antybakteryjnych.
Pytanie 63:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z metalowymi haczykami – po 2 sztuki po kadej stronie łózka?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący ilości metalowych haczyków po każdej stronie łóżka.
Pytanie 64:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko o wymiarach zewnetrznych: Długosc łóka 2280 mm, długosc po
przedłueniu lea 2480 mm, szerokosc łóka z poreczami tworzywowymi opuszczonymi 1040 mm lub podniesionymi 990
mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej przez Oferenta długości i podtrzymuje zapis
SIWZ dotyczący tego parametru. Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej przez Oferenta szerokości.
Pytanie 65:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łókoz funkcja Trendelenburga w zakresie 150, co nieznacznie, zaledwie o 1
stopien – czyli bład tolerancji pomiaru - odbiega od wymogów SIWZ i nie wpływa negatywnie na skutecznosc opieki
nad pacjentem.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko o proponowanym przez Oferenta zakresie regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 66:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z autoregresja segmentu oparcia pleców 120 mm i autoregresja
segmentu uda 90 mm, co jest parametrem wyszym ni opisany w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z proponowaną przez Oferenta autoregresją segmentu pleców 120
mm i autoregresją segmentu uda 90 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 67:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z pilotem z elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego
uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterujacym lub kombinacja klawiszy na pilocie lub panelach bocznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem uzyskania pozycji
krzesła kardiologicznego, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 68:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z pilotem z elektrycznie regulowana pozycja szokowa (poprawnie:
antyszokowa) uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterujacym, bez moliwosci – z powodów bezpieczenstwa –
uzyskiwania tej pozycji jednym przyciskiem pilotem lub na panelach bocznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem uzyskiwania
pozycji szokowej i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 69:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z barierkami bocznymi i szczytami posiadajacymi zewnetrzne
wykonczenie z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych, poza niewielkimi punktami w obrebie
pracujacych mechanizmów, np. zawiasy czy trzpienie szczytów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta widocznymi metalowymi ele mentami (zawiasy i trzpienie szczytów ) i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 70:
Materac przeciwodlezynowy – 10 szt.
Pkt 17 w tabeli "Materac przeciwodleynowy - 10 sztuk" - Czy Zamawiajacy dopusci pompe zasilajaca materac z
regulacja poziomu cisnienia powietrza w materacu w zalenosci od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-8 według
zalecen czytelnej etykiety umieszczonej na pompie? Pozostałe parametry materaca oraz pompy zgodnie z
oczekiwaniami Zamawiajacego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści oferowanej przez Oferenta pompy z regulacją ciśnienia w zakresie od
1 do 8 kroków i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 71:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy w celu uzyskania przechyłów bocznych Zamawiajacy dopusci łóko z leem opartym na trzech kolumnach?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta rozwiązaniem konstrukcyjnym,
pozostałe zapisy SIWZ bez zmian, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 72:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z segmentami wypełnionymi na stałe płyta HPL przezierna dla
promieni RTG, niezwykle trwała, łatwa w utrzymaniu czystosci i odporna na działanie srodków dezynfekujacycyh?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanymi przez Oferenta niewyjmowanymi płytami w
segmentach leża i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 73:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z zasilaniem 230 V oraz dodatkowo akumulatorowym bez sygnalizacji
dzwiekowej, gdy akumulator jest bliski rozładowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka oferowanego przez Oferenta bez sygnalizacji dźwiękowej gdy
akumulator jest bliski rozładowania i podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 74:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko o wymiarach zewnetrznych: Długosc łóka 2280 mm, długosc po
przedłueniu lea 2480 mm, szerokosc łóka z poreczami tworzywowymi opuszczonymi 1040 mm lub podniesionymi 990
mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej przez Oferenta długości i podtrzymuje zapis
SIWZ dotyczący tego parametru. Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej przez Oferenta szerokości.
Pytanie 75:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łókoz wymiarami lea 840 x 2000 mm, co nieznacznie odbiega od
wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanych przez Oferenta wymiarach leża i podtrzymu je zapis SIWZ.
Pytanie 76:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łókoz funkcja Trendelenburga w zakresie 150 i anty-Trendelenburga w
zakresie 170?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanym przez Oferenta zakresie funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 77:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z autoregresja segmentu oparcia pleców 120 mm i autoregresja
segmentu uda 90 mm, co jest parametrem wyszym ni opisany w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżko z proponowaną przez Oferenta autoregresją segmentu pleców 120
mm i autoregresją segmentu uda 90 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 78:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy w celu zapewnienia bezpieczenstwa pacjenta dopusci do zaoferowania łóko ze szczytem od strony
głowy pacjenta zintegrowanym z leem łóka i poruszajacym się wraz z nim w czasie przechyłów łózka? Wykonawca
rozumie, e Zamawiajacy wymagajac łóka ze szczytem nieruchomym chce uniknac ryzyka uszkodzenia sciany lub
paneli nadłókowych. Jednake pragniemy zwrócic uwage, e w łozkach posiadajacych funkcje przechyłów konieczne jest
zastosowanie szczytu, ktory porusza sie wraz z leem. W przeciwnym wypadku w trakcie wykonywania przechyłow
zmieniac sie beda odległosci pomiedzy szczytem a barierkami. Jest to sytuacja niebezpieczna dla pacjenta, gdy istnieje
ryzyko zgniecenia, przygniecenia głowy lub reki pacjenta, a nawet w skrajnych przypadkach złamania reki pacjenta.
Odległosci pomiedzy szczytem głowy a barierkami podyktowane są przez Norme EN 60601-2-52 i odległosc taka nie
moe byc wieksza ni 6cm. Zastosowanie stałego szczytu w skutkach jest niezgodne z norma dla łoek z przechyłami, a
szczególnie z przechyłami bocznymi. Ponadto, po uniesieniu lea ponad krawedz stałego szczytu istnieje realne rozyko
zsuniecia sie pacjenta. Takie rozwiazanie jest niezwykle niebezpieczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta szczytem łóżka od strony głowy poruszającym się razem z leżem i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 79:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko o całkowitym bezpiecznym obciaeniu 250 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści łóżka o proponowanym przez Oferenta całkowitym bezpiecznym obciążeniu 250 kg, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 80:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z reczna, wspomagana spreyna gazowa regulacja nachylenia segmentu
podudzia w zakresie 0-240?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta zakresem regulacji nachylenia
segmentu podudzia i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 81:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko bez funkcji sygnalizowania alarmem akustycznym o niskim poziomie
baterii oraz koniecznosci podłaczenia baterii do ładowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka oferowanego przez Oferenta bez sygnalizacji dźwiękowej gdy

akumulator jest bliski rozładowania i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 82:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko wyposaone w stalowa półke z tasma zabezpieczajaca pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowaną przez Oferenta stalową półką pod monitor i
podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 83:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy majac na wzgledzie wymogi bezpieczenstwa obowiazujace na oddziałach intensywnej terapii, a take
wygode i funkcjonalnosc oczekuje łóka z przechyłami bocznymi +/- 250?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ o minimalnym zakresie przechyłów bocznych wynoszą cym +/- 13 °.
Pytanie 84:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy majac na wzgledzie zmniejszanie ryzyka infekcji oczekuje łóka z tworzywowymi szczytami i
poreczami, a take osłonami podwozia posiadajacymi własciwosci antybakteryjne z zastosowaniem nanotechnologii
srebra? Takie rozwiazanie jest kolejnym krokiem w skutecznej walce z bakteriami w oddziałach szpitalnych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje zastosowania nanotechnlogii srebra w celu uzyskania właściwości
antybakteryjnych.
Pytanie 85:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z metalowymi haczykami – po 2 sztuki po kadej stronie łózka?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ dotyczący ilości metalowych haczyków po każdej stronie łóżka.
Pytanie 86:
Poz. 2 – łóko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi i waga – szt. 2
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko z barierkami bocznymi i szczytami posiadajacymi zewnetrzne
wykonczenie z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych, poza niewielkimi punktami w obrebie
pracujacych mechanizmów, np. zawiasy czy trzpienie szczytów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym przez Oferenta widocznymi metalowymi ele mentami ( zawiasy i trzpienie szczytów ) i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 87:
Pytania do parametrów technicznych – Grupa 6
Poz. 1 – łóko anestezjologiczne z materacem przeciwodleynowym – szt. 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania łóko o wymiarach zewnetrznych: Długosc łóka 2280 mm (+/- 20 mm),
szerokosc łóka z poreczami 965 mm? Powysze wymiary nieznacznie odbiegaja od wymogów SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej przez Oferenta długości i podtrzymuje zapis
SIWZ.
Pytanie 88:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu intubacyjnego, dedykowanego do zastosowań oddziałów anestezjologicznych
z wzmocnioną konstrukcją tuby wziernikowej o poniższych parametrach.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: konstrukcja aparatu pozwalająca na bezpieczne wprowadzanie do rurki intubacyjnej z
możliwością podłączenia do przenośnego sieciowego i bateryjnego źródła światła.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 89:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu intubacyjnego, dedykowanego do zastosowań oddziałów anestezjologicznych z wzmocnioną konstrukcją tuby wziernikowej o poniższych parametrach.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: średnica zewnętrzna 5,2mm (do rurek intubacyjnych)
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 90:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu intubacyjnego, dedykowanego do zastosowań oddziałów anestezjologicznych z wzmocnioną konstrukcją tuby wziernikowej o poniższych parametrach.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: kanał 2,6mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 91:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu intubacyjnego, dedykowanego do zastosowań oddziałów anestezjologicznych z wzmocnioną konstrukcją tuby wziernikowej o poniższych parametrach.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: kąt widzenia 95 stopni
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 92:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu intubacyjnego, dedykowanego do zastosowań oddziałów anestezjologicznych z wzmocnioną konstrukcją tuby wziernikowej o poniższych parametrach.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: zamontowane na stałe i autoklawowalne przyłącza ssaka zapewniające prawidłowy
proces mycia i dezynfekcji bez elementów ruchomych w którym może gromadzić się brud.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 93:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu intubacyjnego, dedykowanego do zastosowań oddziałów anestezjologicznych z wzmocnioną konstrukcją tuby wziernikowej o poniższych parametrach.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: kąt zagięcia 160/130 stopni
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 94:
PYTANIA TECHNICZNE DLA GRUPY 2 UJĘTEJ W DWÓCH POZYCJACH:
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z grupy pozycji 2 tj. optycznego bronchoskopu intubacyjnego i
utworzenie dla tej pozycji odrębnego pakietu i ustanowienie odpowiedniej wysokości wadium. Zezwoli to na złożenie
ofert przez szersze grono Wykonawców co jest zasadą postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 95:
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Dotyczy par. 7 ust. 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie wskazanego terminu z 3 do 14 dni.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w tym zakresie.
Pytanie 96:
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Dotyczy par. 8 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 48h do 5 dni roboczych
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w tym zakresie.
Pytanie 97:
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Dotyczy par. 8 ust.14
Prosimy o dodatnie klauzuli o poniższym brzmieniu:
„W przypadku obiektywnych przesłanek sprzęt zostanie przesłany do serwisu Wykonawcy. W okresie udzielonej
gwarancji przesyłką kurierską na jego koszt”
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 98:
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Dotyczy par. 9 ust. 2

Prosimy o odpowiednie zmniejszenie kar umownych:
a) z 10% do 5%
b) z 0,5% do 0,1%
c) z 0,5% do 0,1%
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 99:
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Dotyczy par. 9
Prosimy o dodatnie klauzuli o poniższym brzmieniu:
„ w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy Zamawiający odstąpi od naliczania kary
umownej”
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z § 9 ust. 2 lit. c) zapis: „... niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie
z § 8 pkt. 4, niewykonania aktualizacji oprogramowania zgodnie z § 8 pkt. 12...”, wobec powyższego dodanie powyższej klauzuli staje się zbędne.
Pytanie 100:
Dotyczy grupa 1 – ssak elektryczny:
Czy zamawiający dopuści ssak renomowanego europejskiego producenta która masa własna wynosi 4,6 kg + statyw a
zbiornik wielorazowego użytku z możliwością stosowania wkładów jednorazowych może być sterylizoway w temo
121˚ C ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści saka elektrycznego proponowanego przez Oferenta i podtrzymuje zapis SIWZ.
Pytanie 101:
Grupa 6 poz. 1 - łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z monolityczną podstawą bez dodatkowej
osłony?
Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry bez zmian.
Pytanie 102:
Dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – umowa dostawy (projekt):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 1:
„Dostawca zobowiązany jest do serwisowania sprzętu medycznego przez cały okres gwarancji. Wszelkie naprawy
serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis. Ilość
przeglądów okresowych w okresie gwarancji ......................... na każde 12 miesięcy.”
Na zapis następującej treści:
„Dostawca zobowiązany jest do serwisowania sprzętu medycznego przez cały okres gwarancji. Wszelkie naprawy
gwarancyjne dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis z
wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. Ilość przeglądów
okresowych w okresie gwarancji ........................ na każde 12 miesięcy.”
Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź
celowego uszkodzenia.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 103:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 2:
„Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi : ....................................(max. do 24 h ) od chwili zgłoszenia.”
Na zapis następującej treści:
„Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do podjęcia działań serwisowych w terminie nie dłuższym niż
72 godziny (w dni robocze) od momentu przekazania zgłoszenia”?
Endoskopy ze względu na specyficzną i zawansowaną konstrukcję nie dają możliwości usunięcia usterki w tak krótkim
czasie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w tym zakresie.
Pytanie 104:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 3:
„Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, wynosi : .............................. (max. do 48 h) od chwili
zgłoszenia. Naprawa sprzętu medycznego przedłuża gwarancję o czas naprawy.”
Na zapis następującej treści:
„Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, wynosi do 5 dni roboczych od momentu dostawy urządzenia

do serwisu, przy czym dni robocze naliczane będą z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Naprawa
sprzętu medycznego przedłuża gwarancję o czas naprawy.”
Odpowiedź: Nie. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów § 8 ust. 3 WYŁĄCZNIE w zakresie termi nu: „Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, wynosi : .............................. (max. do 5 dni roboczych)
od chwili zgłoszenia. Naprawa sprzętu medycznego przedłuża gwarancję o czas naprawy.”
Pytanie 105:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 6:
„Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ….............. (minimum 1 dodatkowego) przeglądu pogwarancyjnego
sprzętu medycznego wraz z konserwacją w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od zakończenia gwarancji przez
Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis.”
Na zapis następującej treści:
„Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ….............. (minimum 1 dodatkowego) przeglądu pogwarancyjnego
sprzętu medycznego wraz z konserwacją (z wyłączeniem napraw uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania
niezgodne z instrukcją obsługi) w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od zakończenia gwarancji przez Dostawcę lub
przez wskazany przez niego serwis.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w tym zakresie.
Pytanie 106:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu w § 8 ust. 10, który dla sprzętu endoskopowego nie ma
zastosowania, ponieważ tego typu sprzętu w czasie naprawy musi trafić do serwisu stacjonarnego dostawcy?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 107:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego Pakietu Grupy 2 poz. 1 (laryngoskop do trudnych
intubacji, resuscytator, zestaw laryngoskopów), umożliwiając tym samym Wykonawcy złożenie korzystnej oferty w
zakresie Grupy 2 poz. 2 (bronchoskop intubacyjny optyczny).
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 108:
(Grupa 5, l.p. 7) Czy Zamawiający dopuści „Podnośnik Pacjenta” o szerokości podstawy jezdnej maksymalnie
rozłożonej do wielkości 133 [cm]? Szerokość taka zapewnia pełny dostęp do pacjenta będącego na wózku inwalidzkim,
toalecie, krześle?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanej przez Oferenta szerokości podstawy jezdnej,
pozostałe parametry bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik 5 do SIWZ – umowa dostawy (projekt):
• wykreśla ust. 11 z § 8
• § 9 ust. 2 lit. c) nadaje następujące brzmienie: „w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy
w terminie określonym w § 8 pkt. 2 i 3, nie dokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 5
i pogwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 6 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
za każdy dzień zwłoki”
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ.
Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.
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