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Nasz znak : DOP – ZP 43/ 78 /14

Kraków, dnia 2 marca 2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Zaku p, dost aw ę, m on taż i uru ch om i eni e aparat u ry m edyczn ej / sprzęt u m edyczn ego; do
w yposażeni a Oddzi ał u An est ezj ol ogi i i In t en syw n ej Terapi i Szpi t al a Specj al i st yczn ego
i m . S. Żerom ski ego w K rakowi e wraz ze szkol en i em person el u (ZP 43/ 14)
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 uczestników postępowania oraz modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytania do Pakietu nr 7.
grupa 7 poz. 4
Łóżko anestezjologiczne – 10 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z przeziernym dla promieni RTG segmentem pleców, wypełnionym płytą nie
wyjmowaną?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości leża 850 mm.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-16ᵒ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga w zakresie 0-16ᵒ.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16 ᵒ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją anty-Trendelenburga w zakresie 0-16ᵒ.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w
barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym wieszanym na szczycie łóżka?
Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez miejsca na butlę z tlenem w tworzywowej osłonie podwozia, ale z
uchwytem na butlę umieszczonym pod leżem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z uchwytem na butlę tlenową umieszczonym pod leżem.
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator bez alarmu akustycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie sygnalizacji diodowej stanu zasilania łóżka.
Grupa 7 poz. 5
Łóżko anestezjologiczne – 2 szt.
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 3 kolumnach cylindrycznych z możliwością
uzyskania przechyłów bocznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w
dezynfekcji?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o konstrukcji opartej na 3 kolumnach cylindrycznych z
możliwością uzyskania przechyłów bocznych.
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-16ᵒ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 016ᵒ.
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16 ᵒ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty- Trendelenburga w
zakresie 0-16ᵒ.
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez miejsca na butlę z tlenem w tworzywowej osłonie podwozia, ale z
uchwytem na butlę umieszczonym pod leżem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z uchwytem na butle tlenową umieszczonym pod leżem.
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w akumulator bez alarmu akustycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie tylko z sygnalizacją diodową
akumulatorowego łóżka.

zasilania

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez transparentnej półki pod monitor?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 2 - Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta – 1szt.
14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózkowannę o wymiarach 2048 mm i 770 mm (długość i
szerokość)? Parametry te różnią się nieznacznie od wymaganych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1870 x 600 mm? Proponowane parametry pozwalają wykonywać
czynności higieniczne z pacjentami o większych gabarytach.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Czy Zamawiający dopuści leże oparte na podstawie wykonanej ze stalowych wyprofilowanych rur
lakierowanych proszkowo z regulacją wysokości przy pomocy siłowników elektromechanicznych
umiejscowionych centralnie aczkolwiek umożliwiającą podjechanie do łóżka z boku i rozłożenie barierek, co
eliminuje przestrzeń między łóżkiem a wanną i ułatwia przenoszenie pacjenta na wannę bez ryzyka upadku
pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Czy Zamawiający dopuści elektryczną funkcję Trendelenburga wykorzystywaną w sytuacjach zagrożenia
życia pacjenta oraz w celu odprowadzenia wody z leża?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18. Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną wysokość w zakresie 596 – 1055 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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19. Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze rozwiązanie, jakim jest centralny system hamulcowy wraz z
prowadnicami kierunkowymi i biegiem jałowym?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20. Czy Zamawiający dopuści podstawę jezdną o wysokości 297 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 3 - Podnośnik pacjenta – 1szt.
21. Czy Zamawiający dopuści korzystniejszy zakres regulacji wysokości 19-181 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości 19 – 181, przy spełnieniu pozostałych
parametrów.
22. Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wózka wyposażony w 2 koła o średnicy 100 mm wyposażone w
hamulce oraz 2 koła o średnicy 80 mm z przodu podnośnika bez hamulców? Proponowane parametry różnią się
nieznacznie od wymaganych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ jezdny wózka wyposażony w 2 koła o średnicy 100 mm
wyposażone w hamulce oraz 2 koła o średnicy 80 mm z przodu podnośnika bez hamulców.
23. Czy Zamawiający dopuści podnośnik wyposażony w dźwiękowy alarm konieczności ładowania akumulatora
oraz w licznik podnoszeni, ale bez systemu diagnostycznego do odczytywania ilości i rodzaju awarii oraz czasu
pozostałego do planowanego przeglądu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 4 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
24. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego elektryczna regulacja wysokości odbywa się w
zakresie 395 do 775mm? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego z uwagi na niższą
minimalną wysokość. Minimalna wysokość leża poniżej 40cm eliminuje ryzyko zsuwania się, zeskakiwania z
łóżka w trakcie jego opuszczania, zwłaszcza przez pacjentów niskiego wzrostu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
25. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne wyposażone w zasilanie 230V oraz akumulatorowe na
czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu centralnym, która
sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany akumulatora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie sygnalizacji diodowej stanu zasilania
łóżka.
26. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z funkcją Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w
o
zakresie +/- 16 ? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz jest w zupełności
wystarczający do ustawienia w pozycji ratującej życie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z proponowanym zakresem regulacji pozycji Tredelenburga i
anty – Trendelenburga.
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o
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z regulacją pleców z pilota w zakresie 0 – 70 oraz
o
mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie 0 – 21 ? Proponowany parametr różni się nieznacznie od
wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na funkcjonalność łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres autoregresji.
28. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 4 ma na myśli szczelne kolumny cylindryczne, które pełnią funkcję
podnośników leża?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że „kolumny o profilu okrągłym” regulują wysokość łóżka.
29. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne wyposażone w funkcję zaawansowanej autoregresji
teleskopowej tylko w segmencie pleców charakteryzującej się parametrem 11cm? Zastosowanie proponowanej
funkcji zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn w wyniku działania sił tarcia oraz nacisku materaca na ciało
pacjenta w trakcie podnoszenia segmentu pleców.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
30. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze
wynosi 250kg, co jest parametrem różniącym się zaledwie o 20kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o proponowanym przez oferenta obciążeniu roboczym
wynoszącym 250 kg.
31. Czy Zamawiający będzie wymagał aby tworzywowe barierki wyposażone były w wewnętrzne dla pacjenta
oraz zewnętrzne dla personelu panele sterowania, służące do sterowania podstawowych funkcji łóżka, tj.:
regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda? Zastosowanie w/w paneli wpływa korzystnie
na komfort pobytu pacjenta w szpitalu. Pacjent siadając na łóżku może sam regulować jego wysokością w celu
wykorzystania łóżka do wstawania. Pacjent jest bardziej samodzielny, nie musi przywoływać personelu do tak
prozaicznych czynności, jaką jest np. regulacja wysokości czy kąta nachylenia pleców.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ tj. nie wymaga paneli sterowania umiejscowionych
po obu stronach barierek.
32. Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko wyposażone było w możliwość blokowania szczytów na czas
transportu? Funkcja blokady szczytu jest istotna z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, brak takiej możliwości
może skutkować przypadkowemu wypadnięciu szczytu z łóżka w trakcie transportu. Jest to sytuacja bardzo
niebezpieczna dla pacjenta, gdyż łóżko bezwiednie samo odjeżdża, istnieje ryzyko uderzenia w ściany, itp.
Blokady szczytu nie utrudniają szybkiego dostępu do pacjenta, gdyż w momencie przetransportowania pacjenta
we wskazane miejsce, zwalnia się blokadę szczytu. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż pacjenci na oddziale
anestezjologicznym, nie zawsze są świadomi i istnieje ryzyko wyjęcia oraz rzucenia niezablokowanego szczytu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ tj. nie wymaga łóżka z możliwością blokady szczytów.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 4 - Materac przeciwodleżynowy – 10 szt
33. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy wyposażony w 18 poprzecznych komór, które
napełniają się i opróżniają na zmianę, co trzecia? System, w którym komory napełniają się i opróżniają co trzecia
jest skuteczniejszy w walce z odleżynami ponieważ ciało pacjenta podparte jest przez dwie komory, a co trzecia
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jest opróżniona, dzięki czemu napełnione komory są stabilne, a w miejscu gdzie komora jest opróżniona nacisk
na ciało pacjenta ograniczony jest do minimum.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
34. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania w profilaktyce i
leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie (wg. Skali 4 stopniowej)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
35. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pracujący w stałym cyklu 10 minutowym z regulacją
ciśnienia za pomocą pokrętła na pompie?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
36. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy wyposażony w piankowy wkład zapobiegający
możliwość zetknięcia pacjenta z podłożem?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
37. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy pracujący tylko w trybie dynamicznym w celu
stałego zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem powstania odleżyn?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
38. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z płynną regulacją ciśnienia w zakresie od 25 do
75mmHg w zależności od wagi pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
39. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy wyposażony tylko w wizualny/ diodowy alarm
niskiego ciśnienia oraz braku zasilania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
40. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy w miękkim, elastycznym pokrowcu
o
paroprzepuszczalnym, zamykanym na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95 C i
suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej o wysokim standardzie higieny, spełniający
wymagania stawiane materacom szpitalnym nie potwierdzone przez niezależne laboratorium?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
41. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 22 dopuści materac przeciwodleżynowy zapewniający nacisk na ciało
leżącego pacjenta poniżej 20 mmHg czasie około 33% cyklu pracy materaca niepotwierdzone wykresem zmian
ciśnienia w czasie pełnego cyklu 10min? Osiągnięcie opisanego parametru wynika z systemu pracy materaca, w
który w 1/3 cyklu komory pozostają opróżnione co trzecia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
42. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia klinów opisanych w pkt 23 lub dopuści kliny o
podobnych wymiarach wykonanych z pianki poliuretanowej?
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
43. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów stawianych w pkt 26?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 5 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
44. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z elektryczną regulacją
wysokości w zakresie 430 – 810mm? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres regulacji wysokości.
45. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego konstrukcja leża oparta
jest na trzech szczelnych kolumnach cylindrycznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie regulacji przechyłów bocznych.
46. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w zasilanie 230V
oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu
centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany
akumulatora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie sygnalizacji diodowej stanu zasilania
łóżka.
47. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego wymiary zewnętrzne
wynoszą: długość 2190 mm oraz szerokość 985mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o proponowanych wymiarach.
48. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z funkcją Trendelenburga oraz
o
anty-Trendelenburga w zakresie +/- 16 ? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego oraz jest
w zupełności wystarczający do ustawienia w pozycji ratującej życie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga z
proponowanym zakresem regulacji +/- 16°
49. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z regulacją pleców z pilota w
o
o
zakresie 0 – 60 oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie około 0 – 21 ? Proponowany
parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na funkcjonalność
łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
50. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w funkcję
zaawansowanej autoregresji teleskopowej tylko w segmencie pleców charakteryzującej się parametrem 11cm?
Zastosowanie proponowanej funkcji zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn w wyniku działania sił tarcia
oraz nacisku materaca na ciało pacjenta w trakcie podnoszenia segmentu pleców.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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51. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze
wynosi 200kg, co wynika z bezpieczeństwa pacjenta w trakcie wykonywania przechyłów bocznych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
52. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, wyposażone w szczyt od
strony głowy poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych? W łózkach
posiadających funkcję przechyłów bocznych konieczne jest zastosowanie szczytu, który porusza się wraz z
leżem. W przeciwnym wypadku w trakcie wykonywania przechyłów bocznych zmieniać się będą odległości
pomiędzy szczytem a barierkami. Jest to sytuacja niebezpieczna dla pacjenta, gdyż istnieje ryzyko zgniecenia,
przygniecenia głowy lub ręki pacjenta. Odległości pomiędzy szczytem głowy a barierkami podyktowane są
przez Normę EN 60601-2-52 i odległość taka nie może być większa niż 6cm. Zastosowanie stałego szczytu w
skutkach jest niezgodne z normą dla łóżek z przechyłami bocznymi.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
53. Czy Zamawiający w celu zapewniania bezpieczeństwa pacjenta będzie wymagał aby łóżko wyposażone było
w szczyt poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
54. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w barierki boczne
metalowe, jednoczęściowe, składane wzdłuż ramy łóżka oraz wskaźniki kąta nachylenia segmentów leża na
ramie łóżka w widocznym miejscu. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż barierki, które poruszają się wraz z
segmentami pleców i nóg są niezgodne z normą EN 60601-2-52 z uwagi na zmianę odległości pomiędzy
barierkami, barierkami a szczytami łóżka.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
55. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 4 ma na myśli funkcję przechyłów bocznych wykonywanych poprzez
poruszenie całego leża tj za pomocą łóżka, a nie materaca?
Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 4 nie precyzuje sposobu realizacji przechyłów bocznych.
56. Czy Zamawiający będzie wymagał aby za pomocą panelu centralnego wyposażony był również w funkcję
mobilizacyjną i egzaminacyjną uruchamiane za pomocą jednego czytelnie oznaczonego przycisku dla każdej
funkcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby panel centralny wyposażony był również w funkcję
mobilizacyjną i egzaminacyjną.
57. Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta będzie wymagał aby łóżko anestezjologiczne z
przechyłami bocznymi wyposażone było w panel centralny dla personelu oraz pilot przewodowy dla pacjenta, z
przyciskami aktywującymi możliwość uruchomienia regulacji elektrycznych? Takie rozwiązanie wyklucza
ryzyko przypadkowego uruchomienia regulacji. Regulacje funkcji elektrycznych odbywają się zawsze w sposób
świadomy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 5 - Materac przeciwodleżynowy do łóżek IT z przechyłami bocznymi – 2 szt.
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58. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy składający się z 21 poprzecznych komór
powietrznych oraz piankowego wkładu podkładowego? Dodatkowo poprzeczne komory połączone są z dwoma
większymi komorami powietrznymi wzdłużnymi, które zapewniają stabilizację pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac składający się z 21 poprzecznych komór powietrznych oraz
piankowego wkładu podkładowego .
59. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 2 dopuści materac przeciwodleżynowy, który pracuje w systemie 3:1
dzięki czemu zapewnia zerowy nacisk na ciało pacjenta, co ograniczy i złagodzi ból?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy, który pracuje w systemie 3:1 dzięki
czemu zapewnia zerowy nacisk na ciało pacjenta, co ograniczy i złagodzi ból.
60. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 3 dopuści materac przeciwodleżynowy, który w trybie dynamicznym
komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy, który w trybie dynamicznym komory
napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali.
61. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 200cm x 86cm x 17cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
62. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi
210kg dla odleżyn IV stopnia?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
63. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu jest stały i wynosi 7,5
minuty?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
64. Czy w rozumieniu pkt 11, 12 i 13 Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, który posiada
zdolność do obniżenia wywieranego nacisku na ciało pacjenta na całej jego długości do 0mmHg, dzięki
zastosowanemu systemowi pracy 3:1, które nie jest potwierdzone niezależnymi laboratoriami oraz wykresami
nacisku dla pacjentów o wadze 80kg?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
65. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pracujący w trzech trybach: dynamicznym,
statycznym z automatycznym powrotem do dynamicznego po 30 minutach i symulacyjnym? W trybie
symulacyjnym materac pracuje jak zwykły materac pasywny, personel ma możliwość określenia stanu pacjenta,
tj. czy odleżyny będą powstawać. Materac wyposażony jest w funkcję zwiększonego ciśnienia w segmencie
siedzenia w trakcie ustawienia łóżka w pozycji fotelowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
66. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy wyposażony w funkcję regulacji poziomu ciśnienia
powietrza w materacu w zależności od wagi pacjenta w 5 krokach za pomocą przycisków na pompie?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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67. Czy w rozumieniu pkt 23 Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy w miękkim, elastycznym
pokrowcu paroprzepuszczalnym, zamykanym na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w
o
temp. 95 C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej o wysokim standardzie higieny,
spełniający wymagania stawiane materacom szpitalnym nie potwierdzone przez niezależne laboratorium?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
68. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pkt 24? Opisana funkcja materaca wskazuje na znaczne
ograniczenie konkurencji i może skutkować dla Zamawiającego zbyt wysokimi kosztami zakupu sprzętu w
wyniku braku możliwości złożenia oferty wielu podmiotów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
69. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia klinów opisanych w pkt 23 lub dopuści kliny o
podobnych wymiarach wykonanych z pianki poliuretanowej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
70. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy bez pianki wiskoelastycznej pokrytej cienką warstwą
poliuretanu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
71. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów stawianych w pkt 28?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Grupa 1 poz. 7 – „Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych – 2 szt.”
72. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7 z grupy 1 i utworzy nową, odrębną grupę 1a, co
umożliwi złożenie oferty przetargowej większej ilości wykonawców?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
73. Czy Zamawiający dopuści aparaty wyprodukowane w 2012 roku?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
74. Czy Zamawiający dopuści aparaty wyprodukowane w 2013 roku?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
75. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zasilanie akumulatora było przez minimum 30 minut?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, zasilanie akumulatora min.15 minut
76. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13 aparaty z jednym systemem grzewczym zapewniającym jednocześnie
podgrzewanie płynu substytucyjnego i dializacyjnego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
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77. Czy Zamawiający będzie wymagał regulacji temperatury w zakresie 35-40 ºC?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
78. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 15 aparaty z regulacją pompy krwi w zakresie od 0 do 450ml/min?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
79. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści prostą konstrukcję składającą się z 3 niezależnych wag: wagi
substytut/dializat, wagi ultrafiltratu, wagi osocza?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
80. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 26 prostsze rozwiązanie jednego detektora powietrza umiejscowionego tak,
że zapewnia optymalne bezpieczeństwo pacjenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
81. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 24, tj. możliwości jednoczesnego prowadzenia
antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
82. Czy Zamawiający dopuści aparaty bez możliwości prowadzenia antykoagulacji heparynowej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
83. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 25, tj. bezpośredniej możliwości zmiany rodzaju
antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową bez konieczności zmiany zestawu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
84. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do zabiegów nerkozastępczych posiadał funkcję dializy
wątrobowej i leczenia sepsy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
85. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat nerkozastępczy mogł zastąpić dwa aparaty, aparat do
terapii nerkozastępczych i aparat do sztucznego wspomagania wątroby?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 3 - Podnośnik pacjenta – 1 szt.
86. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik pacjenta o konstrukcji aluminiowej z
zakresem regulacji wysokości równym 127cm? Jest to parametr bardzo nieznacznie różniący się od
wymaganego a w praktyce niezauważalny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany zakres podnoszenia.
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87. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik którego szerokość podstawy jezdnej
rozłożonej wynosi 111cm a układ jezdny wyposażony jest w 4 podwójne kółka o średnicy 75mm z czego tylne
posiadają hamulce?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
88. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik którego maksymalny czas ładowania baterii
wynosi 5 godzi i nie posiada dodatkowej baterii gdyż ma własną wbudowaną ładowarkę i nie ma potrzeby
wyciągania akumulatora aby go naładować?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
89. Czy Zamawiający dopuści wysoko specjalistyczny podnośnik którego konstrukcja umożliwia łatwe i
szybkie składanie. Wysokość podnośnika po złożeniu wynosi 134cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 4 - łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym
– 10 szt.
90. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie od
428mm do 816mm? Pragniemy zwrócić uwagę że są to różnice minimalne w praktyce nie zauważalne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane łóżko z regulacją wysokości w zakresie od
428mm do 816mm.
91. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o konstrukcji łóżka opartej na dwóch
kolumnach o profilu prostokątnym gwarantującym łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji. Konstrukcja tak
praktycznie niczym się nie różni od wymaganej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o prostokątnym profilu kolumn.
92. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o długości 2181mm? Jest to
parametr bardo zbliżony do wymaganego i różni się zaledwie o 30mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 2181mm .
93. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o szerokości leża 840mm? Jest to
parametr bardo zbliżony do wymaganego i różni się zaledwie o 20mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości leża 840 mm.
94. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z funkcją Trendelenburga i antyTrendelengurga w zakresie +/-16° realizowaną z pilota?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga w
zakresie regulacji +/-16° .
95. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją segmentu pleców w
zakresie 0- 66° realizowaną z pilota oraz regulacją segmentu łydek w zakresie 0- 23°?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z zakresem regulacji segmentu pleców w zakresie 0- 66°
realizowaną z pilota oraz regulacją segmentu łydek w zakresie 0- 23°.
96. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii maksymalnym bezpiecznym
obciążeniem łóżka równym 220kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o obciążeniu roboczym łóżka równym 220 kg
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97. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii które posiada szczyty oraz barierki
boczne spełniające wymagania zamawiającego ale bez możliwości zastosowania kolorowych elementów
dekoracyjnych. Dodatkowo w barierkach wbudowany jest panel sterujący który ułatwia obsługę łóżka zarówno
personelowi jak i pacjentowi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez możliwości stosowania kolorowanych elementów
dekoracyjnych
98. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez elektrycznej regulacji funkcji
CPR? Regulacją pozycji CPR odbywa się za pomocą żółtego uchwytu umieszczonego po każdej stronie łóżka?
Jest to rozwiązanie szybsze i bezpieczniejsze.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez elektrycznej regulacji funkcji CPR.
99. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez podświetlenia nocnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez oświetlenia nocnego.
100. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z podstawą jezdną łatwą do
czyszczenia i dezynfekcji oraz z uchwytem na butlę z tlenem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko do intensywnej terapii z podstawą jezdną łatwą do
czyszczenia i dezynfekcji oraz z uchwytem na butlę tlenową.
101. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym możliwość uzyskiwania pozycji szokowej zasilanej z odrębnego
ogniwa będzie dostępna z paneli wbudowanych w barierki boczne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym możliwość pozycji szokowej dostępna jest z
paneli wbudowanych w barierki boczne.
102. Czy Zamawiający w celu ułatwienia mobilizacji pacjenta będzie wymagał możliwości zatrzymania barierki
łóżka w położeniu pośrednim pomiędzy barierką podniesioną a całkowicie opuszczoną. Barierki będą
opuszczane za pomocą tzw. Mechanizmu zegarowego nie wymagającego dodatkowej przestrzeni oraz
zapewniający brak istotnej przerwy transferowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał proponowanego mechanizmu zegarowego.
103. Czy Zamawiający będzie wymagał dostępności do kasety RTG z obu stron łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przezierności sekcji pleców.
Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 4 – materac przeciwodleżynowy 10szt
104 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy o wysokości 17cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
105. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy o dopuszczalnej masie pacjenta
140kg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
106. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac posiadający 3 strefy:
1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia,
2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub
stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru)

12
Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44
FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39
Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81
Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl
e-mail: zeromski@bci.pl
e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9

kod pocztowy 31-913

3 strefa: pięt – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. Wszystkie komory zintegrowane bez
możliwości wymiany pojedynczych komór.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
107. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac który można używać w następujących środowiskach w
sposób zdefiniowany w normie IEC 60601-2-52
-środowisko aplikacji 2 (krótkoterminowa opieka w szpitalach i innych instytucjach medycznych)
-środowisko aplikacji 3 ( długoterminowa opieka w instytucjach medycznych)
-środowisko aplikacji 4 ( opieka w domu)
-środowisko aplikacji 5 ( pacjent ambulatoryjny)
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
108. Czy Zamawiający dopuści materac w którym regulacja ciśnienia będzie polegała na regulacji strefy
komfortu pacjenta w przedziale 1-10 gdzie 1 będzie odpowiadało obciążeniu 30 kg a poziom 10 będzie
odpowiadał 140kg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
109. Czy Zamawiający dopuści materac który będzie w pokrowcu bakteriostatycznym, paroprzepuszczalnym o
możliwości prania w temp do 70 stopni. Materac zgodny ze wszystkimi wymaganami dyrektywani
obowiązującymi w UE?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Załącznik do oferty Grupa 7 poz. 5 - łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
110 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie
od 419,1 mm do 906,8 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie
od 419,1 mm do 906,8 mm
111 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii którego konstrukcja oparta jest na
dwóch podporach a przechyły boczne realizowane są z poziomu zintegrowanego materaca? Rozwiązanie takie
jest zdecydowanie bezpieczniejsze gdyż chroni pacjenta przed wypadnięciem z łóżka i nie wymaga używanie
dodatkowych klinów co zmniejsza ryzyko przenoszenia zakażenia? W związku z tym prosimy o wprowadzenie
wymogu możliwości dokonania bezpiecznego przechyłu bocznego bez dodatkowych klinów stabilizujących.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie precyzuje sposobu przechyłów bocznych.
112 . Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii ze zintegrowanym materacem o
wymiarach 889 x 2133,6 x 181 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko ze zintegrowanym materacem o wymiarach 889 x
2133,6 x 181 mm
113. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z funkcją Trendelenburga w
zakresie 0-13° i anty-Trendelenburga 0-18°?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko funkcją Trendelenburga w zakresie 0-13° i antyTrendelenburga 0-18°.
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114. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją segmentu pleców w
zakresie 0- 67° realizowaną z pilota?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0- 67°
realizowaną z pilota.
115. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii którego minimalna przestrzeń pod
łóżkiem wynosi 109mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko którego minimalna przestrzeń pod łóżkiem wynosi
109mm.
116.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez elektrycznej regulacji funkcji
CPR a co za tym idzie bez możliwości ustawienia tej funkcji z panelu sterującego? Regulacja pozycji CPR
odbywa się za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej po każdej stronie łóżka. Jest to rozwiązanie szybsze i
bezpieczniejsze
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
117. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii którego panel sterowniczy
wbudowany jest w barierki boczne zarówno od strony personelu medycznego jak i pacjenta a poszczególne
funkcje mogą być blokowane w razie takiej potrzeby?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
118. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z podstawą jezdną łatwą do
czyszczenia i dezynfekcji oraz z miejscem na butlę które znajduje się za leżem przy szczycie górnym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
119. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z wbudowaną wagą?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
120. Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego materaca przeciwodleżynowego z ramą łóżka?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga zintegrowanego materaca przeciwodleżynowego z ramą
łóżka.
Dotyczy: Regulator próżni:
121. Czy regulator do próżni ma być zasilany z centralnej instalacji próżniowej VAC ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ , regulator do próżni ma być zasilany z centralnej
instalacji próżniowej.
122. Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowego użycia, bez konieczności stosowania środka żelującego ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy: Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta – 1 szt.:
123. Pytanie 1 - Ad. Pkt. 2,3,4.
Czy Zamawiający dopuści wózkowannę o wymiarach: dł. 2020 mm; szer.750 mm, leże wózkowanny o
wymiarach 1900x600 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
124. Pytanie 2 - Ad. Pkt.5.
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Czy Zamawiający dopuści wózkowannę o konstrukcji na wahaczach, umiejscowionych centralnie, otwierane
wzmocnione konstrukcją barierki boczne wanny umożliwiające przemieszczenie pacjenta z łóżka bez
konieczności przenoszenia pacjenta oraz bez ryzyka upadku.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
125. Pytanie 3 - Ad. Pkt. 6.
Czy Zamawiający dopuści wózkowannę gdzie leże jest w formie wanny z PCV z poduszką (bez osobnego
materaca)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
126. Pytanie 4 - Ad. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści wózkowannę gdzie odpływ kanalizacyjny jest jeden (z jednej strony leża) i wąż giętki
mocowany na stałe?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
127. Pytanie 5 - Ad. Pkt. 8.
Czy Zamawijący dopuści wózkowannę, gdzie pozycja Trendelenburga/ AntyTrendelenburga- opcjonalnie;
regulowana sprężyną gazową przy pomocy jednej dźwigni, tj. z jednego końca leża - od strony głowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
128. Pytanie 6 - Ad. Pkt. 9.
Czy Zamawijący dopuści wózkowannę, gdzie wysokość leża jest regulowana hydraulicznie pedałem nożnym w
zakresie 550-950 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wózkowannę, gdzie wysokość leża jest regulowana
hydraulicznie pedałem nożnym w zakresie 550-950 mm.
129. Pytanie 7 - Ad. Pkt. 10.
Czy Zamawiający dopuści wózkowannę z 4 kołami, wszystkie z indywidualną blokada jazdy, jedno koło do
jazdy na wprost?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
130. Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?
Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować
w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie
zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i
znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
131. Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 3 dni roboczych jeśli
naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 7 dni roboczych jeżeli zaistnieje
taka konieczność?
Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub
wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do
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dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania
naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
132. Wnosimy o usunięcie wymogu posiadania oraz dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu
sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi
dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja
zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania ww. zgłoszenia lub
powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w
obrocie na terenie RP. Z tego też powodu dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu
dokumentów wymienionych w rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w
szczególności z katalogu dokumentów wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.
Abstrahując od powyższej argumentacji należy zauważyć, że zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie
później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W praktyce oznacza to, że nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to
może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na
terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z pkt VI. 2.c) SIWZ z dnia 23 stycznia
2014 r. jednocześnie go modyfikuje w następujący sposób:
„ (...) c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub odpowiednio oświadczenie, że Wykonawca
zobowiązuje się zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
zgłosić/powiadomić Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia wyrobu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (…)”
133. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany przedmiotu umowy wynikającego z §7
ust. 4 wzoru umowy do 10 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust. 2b do 0,2%
wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?
Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar
umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję
pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on
stosownej zmiany w tym zakresie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
135. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust. 2 c do 0,2%
wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?
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Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar
umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję
pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on
stosownej zmiany w tym zakresie.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
136. Czy Zamawiający Zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, wymaganego w
pkt. VI. 5 i 6 i 7 SIWZ tj.:
„5. Dotyczy grupy 7 poz. 4 oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materace i pokrowce :
dla wiersza 21 – spełniają normy wyszczególnione w tej pozycji,
dla wiersza 26 – spełniają warunek niepalności,
potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium.
6. Dotyczy grupy 7 poz. 5 oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materace i pokrowce :
dla wiersza 23 – spełniają normy wyszczególnione w tej pozycji,
dla wiersza 28 – spełniają warunek niepalności,
dla wiersza 11 – o skuteczności redukcji sił ucisku,
dla wiersza 12 – o obniżeniu nacisku w zakresie podanym w tabeli,
dla wiersza 13 – o potwierdzeniu spełnieniu ucisku wywieranego przez komory w zakresach podanych w tabeli (
potwierdzone odpowiednim wykresem ),potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
137. Dot. grupa 7 poz. 4
1. czy zamawiający dopuści łóżka o minimalnie większej szerokości całkowitej 1050 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
138. Czy zamawiający zgodzi się na łóżko z pozycją Trendelenburga i Anty – Trendelenburga w zakresie +/- 17
st.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z pozycją Trendelenburga i Anty – Trendelenburga w
zakresie +/- 17 st.
139. Czy Zamawiający zgodzi się na łóżko o nośności 230 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko o nośności 230 kg.
140. Czy zamawiający odstąpi od wymogu nocnego diodowego oświetlania włączanego i wyłączanego z pilota?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie wymaga nocnego diodowego oświetlania włączanego i wyłączanego z
pilota.
141. Czy w związku z wyposażeniem łóżek w materace przeciwodleżynowe zamawiający wymaga, aby łóżka
miały większe zakresy: auroregresji pleców 110 mm i autoregresji segmentu ud 70 mm co ma zwiększyć
ochronę pacjenta przed zgnieceniem w pozycji „Autokontur?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga aby łóżka miały większe zakresy .
142. Dot. grupa 7 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści szerokość podstawy jezdnej nośnika rozłożonej
maksymalnie 133 cm, która to pozwoli niezmiennie „otoczyć” podstawą jezdną wózek inwalidzki, toaletę fotel,
krzesło itp.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szerokość podstawy jezdnej nośnika rozłożonej maksymalnie 133
cm, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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143. Dotyczy: Grupa 7, poz. 2 – Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta o szerokości 760 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
144. Czy Zamawiający dopuści wózkowannę do transportu i mycia pacjenta posiadającą leże o wymiarach 1860
x 620 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
145. Czy Zamawiający dopuści wózkowanne do transportu i mycia pacjenta posiadającą leże oparte na kolumnie
umiejscowionej centralnie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
146. Czy Zamawiający dopuści wózkowanne do transportu i mycia pacjenta posiadającą leże z jednym
odpływem kanalizacyjnym umiejscowionym w jednym końcu leża?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
147. Czy Zamawiający dopuści wózkowanne do transportu i mycia pacjenta posiadającą wysokość leża
regulowaną hydraulicznie pedałem nożnym w zakresie 550-870 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wysokość leża regulowaną hydraulicznie pedałem nożnym w
zakresie 550-870 mm.
Dotyczy: Grupa 7, poz. 3 – Podnośnik pacjenta – 1 szt.
148. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta posiadający maksymalną nośność 175 kg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
149. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta posiadający zakres regulacji wysokości 108 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
150. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta posiadający podstawę jezdną rozszerzaną mechanicznie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
151. Czy Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta wyposażony tylko w mechaniczny system awaryjnego
opuszczania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy: Grupa 7, poz. 4 - Łóżko anestezjologiczne z materacem przeciwodleżynowym – 10 szt.
152. 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: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
153. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego segmenty leża wypełnione są sztywnymi
płytami HPL (z przezierną sekcją pleców), wyjmowane, łatwe do mycia i dezynfekcji?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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154. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego konstrukcja oparta jest na dwóch kolumnach o
profilu prostokątnym, gwarantujący łatwy dostęp do mycia i dezynfekcji? Kolumny o przekroju prostokątnym
gwarantują jeszcze większą stabilność łóżka, niż kolumny o profilu okrągłym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
155. 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 dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
156. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szerokość całkowitą
z podniesionymi barierkami 970 mm? Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
157. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję Trendelenburga i antyTrendelenburga 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 dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
158. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające regulację segmentu łydek manualnie w
zakresie 0o-18o?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
159. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję podwójnej autoregresji 165 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
160. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające maksymalne bezpieczne obciążenie min.
250 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
161. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
162. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające sterowanie funkcjami łóżka z paneli
wbudowanych w barierki boczne: dla pacjenta (dwa panele od strony wewnętrznej), dla personelu (dwa panele
od strony zewnętrznej) oraz dodatkowego, rozbudowanego centralnego panelu sterowania dla personelu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
163. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szczyty z tworzywa sztucznego,
wyjmowane od strony głowy i nóg, przystosowane do pracy jako uchwyty do przemieszczania łóżka, z
możliwością blokowania np. na czas transportu łóżka, z możliwością zastosowania kolorowych elementów
dekoracyjnych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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164. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
165. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
166. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję CPR
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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
167. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie posiadające podświetlenia nocnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
168. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające podświetlenie nocne diodowe włączane i
wyłączane z pilota przeznaczonego dla pacjenta wbudowanego w barierki boczne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
169. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w transparentną półkę pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
170. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
171. 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 dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
172. 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 nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy: Grupa 7, poz. 5 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
173. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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174. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego segmenty leża wypełnione są sztywnymi
płytami HPL (z przezierną sekcją pleców), wyjmowane, łatwe do mycia i dezynfekcji?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
175. 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 +/-25 o?
Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują jeszcze większą stabilność łóżka, niż kolumny o profilu
okrągłym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
176. 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 dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
177. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szerokość całkowitą z podniesionymi
barierkami 990 mm? Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
178. 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: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
179. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające regulację segmentu łydek manualnie w
zakresie 0o-18o?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
180. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające funkcję podwójnej autoregresji 165 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
181. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające maksymalne bezpieczne obciążenie min.
250 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
182. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające szczyty z tworzywa sztucznego,
wyjmowane od strony głowy i nóg, przystosowane do pracy jako uchwyty do przemieszczania łóżka, z
możliwością blokowania np. na czas transportu łóżka, możliwość zastosowania kolorowych elementów
dekoracyjnych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
183. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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184. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne posiadające elektrycznie regulowaną pozycję CPR
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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
185. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne nie wyposażone w transparentną półkę pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
186. 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 wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
187. Czy Zamawiający dopuści pompę zasilającą materac przeciwodleżynowy o maksymalnej wadze wyższej
niż oczekiwana, tj. około 4 kg (+/- 8%)? Tak skomplikowany materac o właściwościach opisanych przez
Zamawiającego musi być zasilany i obsługiwany przez pompę wyposażoną w dwa niezależnie pracujące i
obsługujące poszczególne zadania kompresory sterowane mikroprocesorowo, które równolegle i niezależnie od
siebie wykonują zaprogramowane zadania - tylko wówczas materac wraz z pompą spełni wszystkie oczekiwania
Zamawiającego. Pompa o wadze podanej przez Zamawiającego (2,3 kg) będzie posiadała tylko jeden kompresor
zasilający, a taka pompa absolutnie nie spełni wszystkich oczekiwań i parametrów materaca opisanych i
oczekiwanych przez Zamawiającego w zamawianym materacu. Pozostałe parametry pompy oraz materaca
zostaną zachowane bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
188. 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 nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy pak. 5
189. Czy zamawiający dopuści do przetargu system, w którym ogrzewanie płynów realizowane jest za pomocą
autonomicznego urządzenia mocowanego na tym samym stojaku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w poz. 5 tylko urządzenia z możliwością ogrzewania
płynów infuzyjnych.
190. Czy zamawiający dopuści system, który w przypadku ogrzewania płynów informuje wspólną lampką
alarmową o niedogrzaniu i awarii pompy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
191. Prosimy o potwierdzenie, czy system ma zapewniać normotermiczną temperaturę podgrzewanego płynu
(nie mniejszą niż 37 º C) również dla rutynowych infuzji, tzn. w zakresie prędkości infuzji od 100ml/godz.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowanie w poz. 5 tylko urządzenia z możliwością ogrzewania
płynów infuzyjnych.
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192. Czy zamawiający będzie wymagał, aby system łączenia rury z kocem zapewniał swobodny obrót rury
względem koca w trakcie pracy systemu, w celu bezpiecznego i swobodnego ułożenia rury wokół
łóżka/pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby system łączenia rur z kocem zapewniał swobodny obrót rury
względem koca, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 4 - Materac przeciwodleżynowy – 10szt
193. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 2 dopuści materac przeciwodleżynowy, który w trybie dynamicznym
komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy, który w trybie dynamicznym
komory napełniają się i opróżniają na przemian co trzecia w sposób zapewniający efekt fali.
194. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 200cm x 86cm x 17cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o wymiarach 200cm x 86cm x
17cm.
195. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi
210kg dla odleżyn IV stopnia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy którego dopuszczalne obciążenie
robocze wynosi 210kg dla odleżyn IV stopnia.
196.Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu jest stały i wynosi 7,5
minuty? Cykl pracy materaca wynoszący 7,5 minuty jest najbardziej optymalnym czasem dla terapii
przeciwodleżynowej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza materac przeciwodleżynowy, w którym czas trwania cyklu
jest stały i wynosi 7,5 minuty.
197. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, w którym sekcja głowy składa się z trzech stale
napełnionych komór?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
198. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, który w sekcji pięt posiada 7 komór, które są
pomniejszone o 25% w stosunku do pozostałych komór, bez możliwości wypięcia pojedynczej komory, lecz
działające w trybie zmiennociśnieniowym (system 3:1)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
199. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy pracujący w trzech trybach: dynamicznym,
statycznym z automatycznym powrotem do dynamicznego po 30 minutach i symulacyjnym? W trybie
symulacyjnym materac pracuje jak zwykły materac pasywny, personel ma możliwość określenia stanu pacjenta,
tj. czy odleżyny będą powstawać. Materac wyposażony jest w funkcję zwiększonego ciśnienia w segmencie
siedzenia w trakcie ustawienia łóżka w pozycji fotelowej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
200. Czy Zamawiający będzie wymagał aby materac zmiennociśnieniowy wyposażony był w pompę z trybem
symulacyjnym, dzięki któremu możliwe jest kontrolowanie stanu pacjenta pod kątem terapii
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przeciwodleżynowej? W trybie tym, komory pozostają w stałym ciśnieniu, materac symuluje pracę zwykłego
materaca pasywnego. Personel może analizować czy odleżyny pojawiają się ponownie u pacjenta, jeśli stan jego
zdrowia już nie wymaga stosowania materaca zmiennociśnieniowego. Dzięki zastosowaniu trybu symulacyjnego
materace wykorzystywane są przede wszystkim u tych pacjentów, którzy tego wymagają.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby materac był wyposazony w pompę z trybem symulacyjnym.
201. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z funkcją regulacji poziomu ciśnienia powietrza w
materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w pięciu krokach, w którym dzięki zastosowanemu trybowi
pracy osiąga się nacisk 0 mmHg?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
202. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy wyposażony jedynie w dźwiękowy alarm niskiego
ciśnienia i braku prądu z możliwością wyciszenia?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
203.Czy Zamawiający będzie wymagał aby materac zmiennociśnieniowy zapewniający nacisk na ciało leżącego
pacjenta 0 mmHg w czasie przynajmniej 33% cyklu pracy materaca, nie potwierdzone wykresem zmian
ciśnienia w czasie pełnego cyklu 7,5 min?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
204. Czy w rozumieniu pkt 21 Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy w miękkim, elastycznym
pokrowcu paroprzepuszczalnym, zamykanym na suwak, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w
o
temp. 95 C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej o wysokim standardzie higieny,
spełniający wymagania stawiane materacom szpitalnym niepotwierdzone przez niezależne laboratorium?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
205. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia klinów opisanych w pkt 23 lub dopuści kliny o
podobnych wymiarach wykonanych z pianki poliuretanowej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
206.Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy bez pianki wiskoelastycznej pokrytej cienką
warstwą poliuretanu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
207. Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy, który jest niepalny oraz posiada niepalny
pokrowiec, lecz bez protokołu potwierdzającego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 1 - regulator do próżni – 12 szt.
208. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulatorów z manometrem bez specjalnej osłony
ochronnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
209. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch uchwytów uniwersalnych naszynowych do
pojemników oraz dwóch pojemników (do wkładów) o pojemności 2,5 litra, wielorazowych z tworzywa
sztucznego przystosowanych do dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych do 100 º C?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy: Grupa 7 poz. 5 - Łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
210. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z elektryczną regulacją
wysokości w zakresie 440 – 820mm? Proponowany parametr różni się zaledwie o 10 mm od dopuszczonej
tolerancji w wysokości maksymalnej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
211. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego konstrukcja leża
oparta jest na trzech szczelnych kolumnach cylindrycznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego
konstrukcja leża oparta jest na trzech szczelnych kolumnach cylindrycznych, przy spełnieniu pozostałych
zapisów SIWZ.
212. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone w zasilanie 230V
oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową zlokalizowaną w panelu
centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz dodatkowo konieczność wymiany
akumulatora?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi wyposażone
w zasilanie 230V oraz akumulatorowe na czas transportu lub awarii zasilania z sygnalizacją diodową
zlokalizowaną w panelu centralnym, która sygnalizuje niski stan naładowania akumulatora oraz
dodatkowo konieczność wymiany akumulatora, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
213. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, którego wymiary zewnętrzne
wynoszą: długość 2150 mm oraz szerokość 1050 mm? Proponowane parametry różnią się nieznacznie od
wymaganych, nie będą miały wpływu na funkcjonalność łózka.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
214. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z funkcją Trendelenburga w
o
o
zakresie +13 oraz anty-Trendelenburga w zakresie - 16 ? Proponowany parametr różni się nieznacznie od
wymaganego oraz jest w zupełności wystarczający do ustawienia w pozycji ratującej życie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z funkcją
o
o, przy spełnieniu pozostałych
Trendelenburga w zakresie +13 oraz anty-Trendelenburga w zakresie – 16
zapisów SIWZ.
215. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z regulacją pleców z pilota w
o
zakresie 0 – 70o oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie około 0 – 22 ? Proponowany
parametr różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie miał niekorzystnego wpływu na funkcjonalność
łóżka.
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi z regulacją
o
pleców z pilota w zakresie 0 – 70 oraz mechaniczną regulacją segmentu podudzia w zakresie około 0 –
o
22 , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
216. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne, którego maksymalne bezpieczne obciążenie robocze
wynosi 250kg, co wynika z bezpieczeństwa pacjenta w trakcie wykonywania przechyłów bocznych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezjologiczne którego maksymalne bezpieczne
obciążenie robocze wynosi 250kg, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
217. Czy w rozumieniu pkt 13 Zamawiający ma na myśli sterowanie łóżka za pomocą przynajmniej jednego
panelu sterowniczego wbudowanego w barierki boczne oraz przewodowego panelu sterowania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
218. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi, wyposażone w szczyt od
strony głowy poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych? W łózkach
posiadających funkcję przechyłów bocznych konieczne jest zastosowanie szczytu, który porusza się wraz z
leżem. W przeciwnym wypadku w trakcie wykonywania przechyłów bocznych zmieniać się będą odległości
pomiędzy szczytem a barierkami. Jest to sytuacja niebezpieczna dla pacjenta, gdyż istnieje ryzyko zgniecenia,
przygniecenia głowy lub ręki pacjenta. Odległości pomiędzy szczytem głowy a barierkami podyktowane są
przez Normę EN 60601-2-52 i odległość taka nie może być większa niż 6cm. Zastosowanie stałego szczytu w
skutkach jest niezgodne z normą dla łóżek z przechyłami bocznymi.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
219. Czy Zamawiający w celu zapewniania bezpieczeństwa pacjenta będzie wymagał aby łóżko wyposażone
było w szczyt poruszający się wraz z leżem w trakcie wykonywania regulacji elektrycznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
220. Czy Zamawiający dopuści łóżko anestezjologiczne wyposażone w tworzywowe barierki boczne, dzielone
na dwie części, po obu stronach leża, z których wraz z segmentem pleców porusza się górna barierka? Jest to
rozwiązanie powszechnie stosowane i zgodne z normami bezpieczeństwa.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko anestezjologiczne wyposażone w tworzywowe barierki
boczne, dzielone na dwie części, po obu stronach leża, z których wraz z segmentem pleców porusza się
górna barierka, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
221. Czy w rozumieniu pkt 24 Zamawiający ma na myśli panel sterowniczy spełniający stawiane wymagania
oraz dodatkowo posiadający przycisk aktywujący regulacje? Jest to funkcja, która zabezpiecza pacjenta przed
przypadkowym uruchomieniem regulacji segmentów łóżka, które mogą być dla pacjenta niebezpieczne. Panel
sterowniczy pozostaje poza zasięgiem pacjenta, należy wziąć pod uwagę możliwość przypadkowego
uruchomienia regulacji łóżka przez personel oraz odwiedzającą rodzinę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowego przycisku aktywującego regulację.
222. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 4 ma na myśli funkcję przechyłów bocznych wykonywanych poprzez
poruszenie całego leża tj za pomocą łóżka, a nie materaca?
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Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje sposobów realizacji przechyłów bocznych .
223. Czy Zamawiający dopuści łózko anestezjologiczne wyposażone w tworzywowe uchwyty na worki
urologiczne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łózko anestezjologiczne wyposażone w tworzywowe uchwyty
na worki urologiczne wykonane z tworzywa sztucznego, przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
224. (Grupa 7 poz. 3, 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 dopuszcza „Podnośnik Pacjenta” o szerokości podstawy jezdnej
maksymalnie rozłożonej do wielkości 133 [cm], przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
225. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 4) Czy Zamawiający dopuści łóżka oparte na dwóch prostokątnych kolumnach jak w
łóżku wyspecyfikowanym w pkt 4 w tabeli Grypy 7 poz. 5?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
226. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 5) Czy Zamawiający dopuści łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo o
konstrukcji łatwej do utrzymania w czystości bez powłoki antybakteryjnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zapisy zapisów SIWZ, bez zmian.
227. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 6) Czy dopuści łóżko ze wskaźnikiem diodowym informującym o stopniu naładowania
akumulatora bez alarmu dźwiękowego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
228. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 7) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2200 [mm] z możliwością przedłużenia
leża do 2 380 [mm]?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
229. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 9) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga
w zakresie ±16º?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
230. (Grupa 7 poz. 4, l.p. 10) Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu pleców w zakresie 0 ÷ 70º?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
231.

(Grupa 7 poz. 4, l.p. 13) Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnej wadze pacjenta 230 [kg]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
232.

(Grupa 7 poz. 4, l.p. 17) Czy Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie 150 [mm]?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
233.

(Grupa 7 poz. 4, l.p. 30) Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem wizualnym diodowym bez
alarmu akustycznego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
234.

(Grupa 7 poz. 4, l.p. 31) Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę nietransparentną?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zapisów SIWZ bez zmian.
235. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 4) Czy Zamawiający dopuści łóżka oparte na dwóch prostokątnych kolumnach bez
przechyłów bocznych, natomiast z pełnym zestawem pozycjonerów do terapii ułożeniowej pacjenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
236. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 5) Czy Zamawiający dopuści łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo o
konstrukcji łatwej do utrzymania w czystości bez powłoki antybakteryjnej?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
237. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 6) Czy dopuści łóżko ze wskaźnikiem diodowym informującym o stopniu naładowania
akumulatora bez alarmu dźwiękowego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
238. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 7) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2200 [mm] z możliwością przedłużenia
leża do 2380 [mm]?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
239. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 9) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga i anty-Trendelenburga
w zakresie ±16º?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
240. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 10) Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji segmentu pleców w zakresie 0 ÷ 70º?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
241. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 12) Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnej wadze pacjenta 230 kg?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
242. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 16) Czy Zamawiający dopuści łóżko o prześwicie 150 [mm]?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
243. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 28) Czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę nietransparentną?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
244. (Grupa 7 poz. 5, l.p. 30) Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem wizualnym diodowym bez
alarmu akustycznego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Grupa 8 poz. 4 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 2szt.
245. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany
boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem
izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie bez powłoki antybakteryjnej?
Użyty materiał sprawia że wózek jest lekki i łatwy w prowadzeniu, a ponadto łatwiejszy w czyszczeniu i
dezynfekcji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
246. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego fronty szuflad wykończone są
kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z
aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne
jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
247. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający blat wykonany z tworzywa
poliuretanowego Baydur® - nie termoplastycznego o grubości 30mm, odpornego na zadrapania, uszkodzenia
mechaniczne, promienie UV, łatwego w czyszczeniu z podniesionymi brzegami z czterech stron
zabezpieczającymi przed zsuwaniem się drobnych przedmiotów? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie
korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
248. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 tworzywowe,
pojedyncze cichobieżne koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów
(3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność wózka i jego
skuteczniejsze unieruchomienie. Ponadto zastosowanie antystatycznego koła skutecznie zapobiega przed
gromadzeniem się ładunków elektrycznych na powierzchni wózka.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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249. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad z
przegrodami bez materiału wyścielającego typu „anti-slip”? Dzięki temu, że szuflady wyposażone są w
regulowane przegrody przewożone przedmioty nie są się w stanie przesunąć.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
250. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany blat roboczy
spod blatu o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie ~5kg? Biorąc pod uwagę fakt, że wysuwany blat roboczy
służy przede wszystkim do pisania to nie ma potrzeby aby charakteryzował się obciążalnością na poziomie aż
15kg.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
251. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w uchwyt na opakowanie
rękawic niesterylnych umieszczony nad blatem na aluminiowym wysięgniku? Pod względem funkcjonalnym
jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, gwarantujące łatwy i szybki dostęp do rękawic.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
252. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w dozownik na płyn
aseptyczny umieszczony nad blatem na aluminiowym wysięgniku? Pod względem funkcjonalnym jest to
rozwiązanie tożsame z wymaganym, gwarantujące łatwy i szybki dostęp do dozownika płynu aseptycznego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
253. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w listwę elektryczną z 6
gniazdami mocowaną na bocznej ścianie wózka tuż pod półką pod defibrylator? Oferowane rozwiązanie bardzo
dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
254. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez systemu oświetlenia pola
roboczego? Rozwiązanie to nie jest konieczne.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
255. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad na
prowadnicach suwnych o wymiarach roboczych:
- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 3 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 21x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól?
Jest to rozwiązanie umożliwiające przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
256. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o następujących wymiarach:
- wysokość wewnętrzna wózka: 730mm
- wysokość z blatem: 1045mm
- szerokość wewnętrzna: 600mm?
Są to wymiary optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i bardzo dobrze sprawdzają się w
praktyce.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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Dotyczy przedmiotu zamówienia: Grupa 8 poz. 3 – Wózek na leki – 4szt.
257. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego konstrukcja tj. szkielet, ściany
boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem
izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie bez powłoki antybakteryjnej?
Użyty materiał sprawia że wózek jest lekki i łatwy w prowadzeniu, a ponadto łatwiejszy w czyszczeniu i
dezynfekcji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
258. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego fronty szuflad wykończone są
kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) lub z
aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne
jak to wymagane i gwarantuje pełną dezynfekcję, estetyczny wygląd i odporność na uszkodzenia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
259. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek posiadający blat wykonany z tworzywa
poliuretanowego Baydur® - nietermoplastycznego o grubości 30mm, odpornego na zadrapania, uszkodzenia
mechaniczne, promienie UV, łatwego w czyszczeniu z podniesionymi brzegami z czterech stron
zabezpieczającymi przed zsuwaniem się drobnych przedmiotów? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie
korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
260. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 tworzywowe,
pojedyncze cichobieżne koła o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące i nie zostawiające śladów
(3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność wózka i jego
skuteczniejsze unieruchomienie. Ponadto zastosowanie antystatycznego koła skutecznie zapobiega przed
gromadzeniem się ładunków elektrycznych na powierzchni wózka.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
261. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad z
przegrodami bez materiału wyścielającego typu „anti-slip”? Dzięki temu, że szuflady wyposażone są w
regulowane przegrody przewożone przedmioty nie są się w stanie przesunąć.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
262. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w wysuwany blat roboczy
spod blatu o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie ~5kg? Biorąc pod uwagę fakt, że wysuwany blat roboczy
służy przede wszystkim do pisania to nie ma potrzeby aby charakteryzował się obciążalnością na poziomie aż
15kg.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
263. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w uchwyt na opakowanie
rękawic niesterylnych umieszczony nad blatem na aluminiowym wysięgniku? Pod względem funkcjonalnym
jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym, gwarantujące łatwy i szybki dostęp do rękawic.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
264. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w tworzywowy kosz na
odpady o pojemności 8l z obrotowym wieczkiem? Oferowane rozwiązanie gwarantuje przechowywanie dużej
ilości odpadów medycznych.
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
265. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 5 szuflad na
prowadnicach suwnych o wymiarach roboczych:
- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 10x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 3 pól
- 15x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól
- 21x60cm z podziałem umożliwiającym uzyskanie 12 pól?
Jest to rozwiązanie umożliwiające przechowywanie dużej ilości leków i materiałów medycznych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza , przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ.
266. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o następujących wymiarach:
- wysokość wewnętrzna wózka: 730mm
- wysokość z blatem: 1045mm
- szerokość wewnętrzna: 600mm?
Są to wymiary optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i bardzo dobrze sprawdzają się w
praktyce.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
267. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„Dostawca zobowiązuje się w ciągu 10 dni roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy
na pełnowartościowy, pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawiany sprzęt.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
268. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
a) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
269. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
b) w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień zwłoki w przypadku
niedotrzymania przez Dostawcę terminu wskazanego w § 3”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
270. Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy na następujący:
„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
c) 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. 6 i pogwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 7;
niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie z § 8 pkt. 4, niewykonania aktualizacji
oprogramowania zgodnie z § 8 pkt. 12 - w wysokości 0,2 % wartości brutto wyrobu, którego dotyczy
opóźnienie, za każdy dzień zwłoki.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
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271. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem powietrza?
Urządzenia działające w ten sposób nie są w stanie efektywnie schładzać pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
272. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania współpracujące z kocami, które dzięki swojej
unikalnej budowie rozprowadzają ciepłe powietrze na całe ciało pacjenta?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
273. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości ogrzewania płynów infuzyjnych?
Ogrzewanie płynów poprzez ogrzewacz konwekcyjny jest nieefektywne a brak kontroli nad temperaturą płynu
może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
274. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 390-770 mm? Mniejsza
wysokość leża względem podłogi ułatwia opuszczanie łóżka przez pacjenta. Wydaje się być zatem
parametrem korzystniejszym niż wymagany w SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
275. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentami wypełnionymi na stałe płytą HPL
przezierną dla promieni RTG, niezwykle trwałą łatwą w utrzymaniu czystości i odporne na działanie środków
dezynfekujących? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wymiarami leża 840 x 2060 mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
276. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość łóżka 2280 mm,
długość po przedłużeniu leża -970 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
277. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zasilaniem 230 v oraz dodatkowo akumulatorowym bez
sygnalizacji dźwiękowej, gdy akumulator jest bliski rozładowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
278. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją Tredelenburga w zakresie 15 st. i antyTredelenburga w zakresie 15 st.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
279. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją ręczną segmentu podudzia w zakresie 0-24 st.
?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
280. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z autoregresją segmentu oparcia pleców 120 mm i
autoregresją segmentu uda 90 mm, co jest parametrem lepszym niż wymagany w SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
281. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytem zintegrowanym z leżem łóżka i
poruszającym się wraz z nim w czasie przechyłów łóżka?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
282. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze wskaźnikami nachylenia leża i oparcia pleców
umieszczonymi nie w poręczach bocznych , a bezpośrednio na ramie łóżka?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
283. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji podświetlenia nocnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
284. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z koszem na butlę z tlenem zamiast ukształtowanego w
obudowie pod leżem miejsca na butle z tlenem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z koszem na butle z tlenem, zamiast ukształtowanego w
obudowie pod leżem miejsca na butlę z tlenem, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
285. Czy zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje do zaoferowania barierek
bocznych metalowych składanych wzdłuż leża z górną rurą uchwytową wykonalną w technologii Cu+(stop
miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wymaga, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
286. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji sygnalizowania z alarmem akustycznym o
niskim poziomie baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez funkcji sygnalizacji akustycznej niskiego poziomu
naładowania baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowarki, pozostałe zapisy SIWZ bez
zmian.
287. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w stalową półkę z taśmą zabezpieczającą
pod monitor?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
288. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje łóżka z tworzywowymi
szczytami i poręczami a także osłonami podwozia posiadającymi właściwości antybakteryjne z zastosowaniem
nanotechnologii srebra?Takie rozwiązanie jest kolejnym krokiem w skutecznej walce z bakteriami w oddziałach
szpitalnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne były pokryte powłoką antybakteryjną
zapobiegającą rozprzestrzenianiu się zakażeń.
289. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitym bezpiecznym obciążeniu 220 kg?
Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza łóżko o całkowitym bezpiecznym obciążeniu 220 kg , przy
spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ .
290. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z elektrycznie regulowaną pozycją krzesła
kardiologicznego uzyskiwaną jednym przyciskiem na panelu sterującym lub kombinacją klawiszy na pilocie?
Odpowiedź: nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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291. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z elektrycznie regulowaną pozycją
antyszokową uzyskiwaną jednym przyciskiem na panelu sterującym , lub kombinacją klawiszy na pilocie?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
292. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z elektrycznie regulowaną funkcją CPR
uzyskiwana jednym przyciskiem na panelu sterującym bez możliwości z powodów bezpieczeństwa –
uzyskiwania tej funkcji pilotem?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Poz. 5 – łózko anestezjologiczne z przechyłami bocznymi – 2 szt.
293. Czy w celu uzyskania przechyłów bocznych Zamawiający oczekuje łóżka z leżem opartym na trzech
kolumnach?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie precyzuje sposobów przechyłów bocznych.
294. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentami wypełnionymi na stałe płytą HPL
przezierną dla promieni RTG niezwykle trwałą łatwą w utrzymaniu czystości i odporną na działanie środków
dezynfekujących?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
295. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zasilaniem 230V oraz dodatkowo akumulatorowym
bez sygnalizacji dźwiękowej, gdy akumulator jest bliski rozładowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
296. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko o wymiarach zewnętrznych: długość łóżka 2280 mm
długość po przedłożeniu leża 2480 mm szerokość łózka z poręczami tworzywowymi opuszczonymi 1040 mm
podniesionymi – 990 mm?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
297. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie łóżko z wymiarami leżą 840 x 2060 mm, co nieznacznie
odbiega od wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
298. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją Tredelenburga w zakresie 15 º i anty
Trelenburga w zakresie 17º?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
299. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją ręczną segmentu podudzia w zakresie 0-24
st.?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
300. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z autoregresją segmentu oparcia pleców 120 mm i
autoregrescją segmentu uda 90 mm co jest parametrem lepszym niż wymagany w SIWZ?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
301. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitym bezpiecznym obciążeniu 250 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
302. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytem zintegrowanym z leżem łóżka i
poruszającym się wraz z nim w czasie przechyłów łóżka?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
303. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko ze wskaźnikami nachylenia leża i oparcia pleców
umieszczonymi nie w poręczach bocznych, a bezpośrednio na ramię łóżka?
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
304. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji podświetlenia nocnego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozostałe, zapisy SIWZ bez zmian.
305. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z koszem na butlę z tlenem zamiast ukształtowanego w
obudowie pod leżem miejsca na butlę z tlenem?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z koszem na butlę z tlenem zamiast ukształtowanego w
obudowie pod leżem miejsca na butlę z tlenem, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
306. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje zaoferowania barierek
bocznych metalowych składanych wzdłuż ramy leża z górną rurą uchwytową wykonaną w technologii Cu+( sto
miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z właściwościami antybakteryjnymi z zastosowaniem
nanotechnologii srebra , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
307. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji sygnalizowania alarmem akustycznym o
niskim poziomie baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko bez funkcji sygnalizowania alarmem akustycznym o
niskim poziomie baterii oraz konieczności podłączenia baterii do ładowania, pozostałe zapisy SIWZ bez
zmian.
308. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w stalową półką z taśmą zabezpieczającą
pod monitor?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
309. Czy Zamawiający mając na względzie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na oddziałach intensywnej
terapii a także wygodę i funkcjonalność oczekuje łóżka z przechylami bocznymi i systemem ważenia pacjenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
310. Czy Zamawiający mając na względzie wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na oddziałach intensywnej
terapii a także wygodę i funkcjonalność oczekuje łóżka z przechyłami bocznymi ca najmniej +/- 25 st. ?
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
311. Czy Zamawiający mając na względzie zmniejszenie ryzyka infekcji oczekuje łóżka z tworzywowymi
szczytami i poręczami, a także osłonami podwozia posiadającymi właściwości antybakteryjne z zastosowaniem
nanotechnologii srebra? Takie rozwiązanie jest kolejnym krokiem w skutecznej walce z bakteriami w oddziałach
szpitalnych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z właściwościami antybakteryjnymi z zastosowaniem
nanotechnologii srebra , pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Materac przeciwodleżynowy do łóżek IT z przechyłami bocznymi – 2 szt.
312. czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wysokości 21 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
313. czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wadze 18 kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
314. Grupa 4 – ssak elektryczny- Czy zamawiający wymaga
przystosowany do użytku niezależnie od wkładów jednorazowych?

aby wielorazowy zbiornik ssaka był

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy respirator transportowy- 2 szt.
315. Czy zamawiający dopuści respirator transportowy zasilany z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12-15 V
wraz z dodatkowym konwerterem umożliwiającym zasilanie ze źródłem 18-30 V?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator transportowy zasilany z zewnętrznego źródła DC o
napięciu 12-15 V wraz z dodatkowym konwerterem umożliwiającym zasilanie ze źródłem 18-30 V,
pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
316. Czy zamawiający wymaga aby uchwyt do mocowania na ścianie wraz z ładowaniem akumulatorów
posiadał atest 10 G spełniał wymogi normy PN EN 1789?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
317. Z uwagi na przeciążenia personelu medycznego pytany czy zamawiający wymaga aby respirator ważył
poniżej 4,5 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
318. W związku z tym że zamawiający opisał zaawansowany respirator transportowy, który ma możliwość
obrazowania wielu istotnych dla pacjenta parametrów przez co ich widoczność może decydować o
postępowaniu pytamy czy zamawiający wymaga aby respirator posiadał kolorowy ekran o przekątnej 7 cali?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
319. W związku z możliwościową składania ofert na poszczególne grupy zwracamy się z prośbą do
zamawiającego o wyodrębnienie z grupy nr 1 – poz. 6 respirator transportowy – 2 szt. oraz utworzenie osobnego
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pakietu (grupy) na dostawę respiratora transportowego .Utworzenie osobnego pakietu umożliwi złożenie
większej liczby oferty przez Wykonawców.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
GRUPA 2 - System do kontrolowanej hipotermii zewnetrznej - 1 szt.
320. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do hipotermii ze zbiornikiem na wodę o pojemności
max. 8 l, oferowane urządzenie posiada dwa zbiorniki, które niezależnie od siebie ogrzewają bądź chłodzą wodę,
co pozwala urządzeniu znacznie szybciej reagować na zmiany temperatury pacjenta.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
321. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do hipotermii zewnętrznej z zakresem wody
wypływającej z urządzenia od 4 do 42 stopni Celsjusza, Taki zakres gwarantuje szybkie i kontrolowane
schłodzenie, które przy terapii hipotermią jest szczególnie istotne dla przebiegu całego procesu leczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
322. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia do hipotermii o wymiarach 44 cm x 44 cm x
96 cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
323. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o masie 60 kg przy założeniu, iż urządzenie
jest wyposażone w solidne podwozie jezdne? Takie wyposażenie czyni masę urządzenia parametrem mało
istotnym z klinicznego punktu widzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
324. Czy Zamawiający dopuści urządzenie prezentujące temperaturę docelową pacjenta, aktualną temperaturę
pacjenta, informację o aktywnym trybie, oraz posiadające system alarmów wizualnych i dźwiękowych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
325. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ciągły pomiar temperatury wewnętrznej lub temperatury
powierzchniowej? Pomiar temperatury powierzchniowej jest, w przypadku hipotermii zewnętrznej,
niemiarodajny i może wprowadzać w błąd. Oferowane urządzenie posiada możliwość pomiaru temperatury
powierzchniowej lub temperatury wewnętrznej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
326. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 5 trybów pracy, w tym tryb manualny, tryby
automatyczne - pozwalające określić oraz zaprogramować na podstawie prostego przeliczenia, szybkość
chłodzenia oraz ogrzewania pacjenta, oraz tryb monitorowania. Urządzenie oferowane wymaga manualnego
opróżniania, które pozwala nam na kontrolowanie poziomu płynu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
327. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wymagające dodatkowych ustawień trybów noworodkowego czy
dla pacjenta dorosłego? Operator ma możliwość ustawienia urządzenia bezpośrednio z panelu obsługi w
zależności od pacjenta z jakim ma do czynienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
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328. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające opcji rozbudowy o monitor parametrów czynności
życiowych. Pacjent poddawany hipotermii terapeutycznej zawsze jest monitorowany przez niezależny monitor
parametrów życiowych pacjenta. Urządzenie oferowane posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego
komputera oraz przesyłanie informacji na temat terapii w czasie rzeczywistym oraz ich archiwizowanie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
329. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu okryć, w skład którego wchodzą: czepiec na głowę,
uniwersalna kamizelka, okrycia dolnych części ciała. Wymieniony komplet okryć zapewnia komfort i dowolne
wykorzystanie każdego z elementów w zależności od potrzeby prowadzenia hipotermii. Zapewniają one
dodatkowo dobry dostęp do pacjenta i brak konieczności wymiany całego okrycia jednoczęściowego w
momencie zabrudzenia bądź uszkodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
330. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które z uwagi na swoją wysokość nie wymaga dodatkowych
uchwytów, posiada również podstawę jezdną z dwoma blokowanymi kołami.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
331. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w czujnik temperatury wewnętrznej lub
powierzchniowej, komplet drenów łączących do podłączenia okryć, dren do opróżniania zbiornika.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt. X i XI: Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2015 r.
10:00, termin otwarcia ofert : 27 marca 2015 r. godz. 10:30.
Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.
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