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Nasz znak : DOP – ZP 41/ 338 /14                                            Kraków, dnia 28 listopada 2014 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Zakup, dostawa uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa

fotela zabiegowego"  (ZP 41/14)

Na podstawie art. 38 ust.  2 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.

1. Czy Zamawiający w pkt 3 SIWZ dopuści długość fotela w pozycji leżanki 1640 mm przy szerokości
siedziska 480 mm?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza długość fotela w pozycji leżanki 1640 mm +/- 50
mm,  przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ . 

2.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  dla  fotela
zabiegowego (grupa 2) do 28 dni od daty podpisania umowy? Obecny termin z uwagi na bardzo
często przedłużającą się procedurę przetargową oraz końcówkę roku jest zbyt krótki na prawidłową
realizację zamówienia. Poza tym przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany
jest  zgodnie  z  wymogami  Zamawiającego,  proces  jego  produkcji  może  zatem  zostać  rozpoczęty
dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

3. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Fotel zabiegowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy o długości całkowitej w
pozycji  leżanki  wynoszącej  1900  mm  (1600  mm  ze  zdjętym  podgłówkiem)?  Oferowana  długość
ułatwia przeprowadzanie zabiegów u pacjentów wysokich i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.
Użytkownik ma możliwość zdjęcia podgłówka w celu skrócenia długości fotela, co dodatkowo podnosi
jego funkcjonalność. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy o szerokości segmentu
pleców wynoszącej 500mm? Jest to rozwiązanie korzystniejsze ułatwiające przeprowadzanie zabiegów
wśród pacjentów o różnych gabarytach. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy z podstawą w kształcie
prostokąta  o  wymiarach  530x700  osadzoną  na  niezwykle  stabilnych  stopkach  gwarantujących
stabilność  przy  badaniach,  a  więc  bez  kół?  Oferowane  rozwiązanie  gwarantuje  łatwy  dostęp  do
pacjenta i pełną stabilność co w praktyce jest najważniejsze. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 
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6.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  fotel  zabiegowy,  w  którym
elektromechaniczna regulacja wysokości realizowana jest w zakresie od 590 do 890mm? Wysokość
minimalna  jest  optymalnie  dostosowana  dla  łatwego  wchodzenia/schodzenia  z  fotela,  natomiast
wysokość  maksymalna  jest  znacznie  korzystniejsza  od  wymaganej  umożliwiając  dostosowanie
odpowiedniej pozycji fotela dla operatorów różnego wzrostu. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy z elektromechaniczną,

synchroniczną regulacją segmentu plecowego w zakresie 0-85o i segmentu nożnego w zakresie 0 do

-90o?  Proponowane  rozwiązanie  jest  znacznie  korzystniejsze,  gdyż  umożliwia  szybkie  i  łatwe
dostosowanie segmentów do przeprowadzanego zabiegu bez potrzeby schylania się i użycia siły. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy z obrotem siedziska w

stosunku do podstawy o kąt 180o w prawo i  180o w lewo blokowany za pomocą małej  dźwigni
zlokalizowanej  pod podłokietnikiem? Jest  to  rozwiązanie  korzystniejsze,  a  sam obrót  może zostać

zablokowany pod katem 90o.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 
9.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  fotel  zabiegowy  wyposażony  w
zamontowane  na  stałe,  odchylane  podłokietniki  w  kolorze  czarnym?  W  przypadku  fotela
przeznaczonego do badań okulistycznych nie ma potrzeby zdejmowania podłokietników, gdyż w żaden
nie utrudniają one dostępu do pacjenta. Ponadto kolor czarny ułatwia utrzymanie ich w czystości i
bardzo dobrze komponuje się z każdym dostępnym kolorem tapicerki.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

10. (fotel zabiegowy) Czy Zamawiający dopuści fotel o następujących parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE

Regulacja wysokości siedziska hydrauliczna

Zakres regulacji wysokości siedziska 500 - 650 mm

Regulacja nachylenia oparcia manualna

Zakres regulacji kąta oparcia 160 stopni
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Obrót siedziska blokowany

Zakres obrotu siedziska 360 stopni

Zakres regulacji podgłówka 130 mm (góra/d6t); 55 mm (przód/tył)

Dopuszczalne obciążenie 135 kg

Dostępne kolory standardowo czarny, szary, beżowy (opcjonalnie: niebieski, 
bordowy, zielony, żółty, ciemnoszary, ciemno 
brązowy)

Wymiary Szerokość: 870 mm, Długość: 1370 mm , 
Wysokość: 630 mm

Waga 75 kg

Zasilanie

Wyposażenie

230 VI 50 Hz

- elektryczna zmiana wysokości siedzenia - przy 
pomocy pompy hydraulicznej sterowanej z 
pedału nożnego,

- ręcznie regulowane pochylenia oparcia pleców
do pozycji horyzontalnej, powrót automatyczny 
poprzez zastosowanie mechanizmu 
pneumatycznego (zwalniane przycisku),

- podgłówek z możliwością zmiany wysokości i 
regulacji pochylenia,

- tapicerkę dostępną w różnych kolorach, 
wykonaną ze skaju, łatwą do czyszczenia i 
dezynfekcji.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

11. (fotel zabiegowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostawy do
4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

12.  Pytanie  dotyczące  kardiomonitor  –  1  szt.:  Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  z
zakresem pomiaru SpO2 wynoszącym 25-250bpm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

13. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z inwazyjnym
pomiarem ciśnienia krwi (IBP)?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

14. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 
możliwością wyświetlania 10 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

15. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią 
trendów o rozdzielczości 5s, 30s, 1min, 10min, wynoszącą 72h oraz o rozdzielczości 15min, 30min, 1h,
2h, 3h, wynoszącą 720h?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

16. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem

stężenia 02 w technologii Phasein?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

17. Pytanie dotyczące kardiomonitor – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją 
zmian odchylenia ST w formie liczbowej w jednostkach mV lub mm?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 3 grudnia  2014 r. 10:00, termin
otwarcia ofert :  3 grudnia 2014 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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