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przetarg nieograniczony

I -

sprzpt medyczny

-

wyposazenie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych fi.t. z
Nr 113,po2.759 ze zm.), udzielam wyjaSnieri nazadane py'tania:

2010 r. Dz. U.

PYTANIE I
Dotyczy punkt 4 PANEL NADLOZKOWY JEDNOSTANOWISKOWY
Pkt. 1.6 - Oiwietlenie
Prosimy o dopuszczenie paneli z oiwietleniem:
.
g6rne / og6lne 1x80 W

.
.

oiwietlenie pacjenta lx24
oiwietlenie nocne lW

I(

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

2

Dotyczy punkt 6 PANEL NADLOZKOWY DWUSTANOI,I/ISKOWY

Pkt. 6.6 * Oiwietlenie
Prosimy o dopuszczenie paneli z oiwietleniem:

'
.
.

g6rne / og6lne 1x80

llt

oiwietlenie pacjenta lx24 W
oiwietlenie nocne II4/

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

3
Czy Zamawiajqcy moie

a.
b.
c.
d.

podat:

Rodzaj stropuw pomieszczeniachw kt6rych bqdqmontowane sufitowe systemy zasilajqce2
lltysokoit od stropu do podlogi
I(ysokoit od stropu podvtieszanego do podlogi
Czy nad pomieszczeniami w kt6rych bgdqmontowane sufitowe systemy zasilajqce jest i bqdzie swobodny
dostqt do element1w montaio'tuych?

ODPOWIEDZ

a.
b.
c.
d.

Wylewana plyta zelbetowa
3,60 m
W pomieszczeniach, w kt6rych montowane bgd4 kolumny nie wystgpuje podwieszany strop.

Tak
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PYTANIE 4
Czy Zamawiajqcy dopuici do udziqlu w postqpowaniu kolumnq anestezjologicznq z jednoczqiciowym,
przegubowym ramieniem o zasiqgu poziomym liczonym od osi gl6wnej obrotu do osi obrotu glowicy r6wnym
900mm? Oferowany pctrametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wplywa negagnanie na
funkcjonalnoit
kolumny.

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 5
Czy Zamatuiajqcy dopuici do udzialu w postqpowqniu kolumnq anestezjologicznq z jednoczqiciowym,
przegubowym ramieniem o zasiqgu poziomym liczonym od osi gl6wnej obrotu do osi obrotu glowicy r|wnym
1200mm? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wplywa negatywnie na
fun kcj o n a I n o ! 6. ko I um ny.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

6
Czy Zamawiajqcy dopulci do udzialu\u postQpowaniu kolumnq anestezjologicznqz

p6lkqowymiarach 650x530,
i udiwigu 50kg?

wyposa2onq w dwie szyny akcesoryjne, przyciski sterujqce hamulcami pneumatycznymi
Oferowane parametry sq lepsze ni2 oczekiwane.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

7

Czy Zamawiajqcy dopuici do udziqlu w postpowaniu kolumnq chirurgicznq z dolnym ramieniem o dlugoici
900mm bez napqdu regulujqcego wysokoSt glowicy? Oczekiwana funkcjonalnoit nie znajduje uzasadnienia
klinicznego w przypadku kolumny chirurgicznej, ktdra zwykle stanotvi jedynie element wyposa2enia sali
operacyjnei pelniqcy jedynie funkcjq p6lki na sprzqt chirurgiczny oraz miejsce podlqczenia tegoi sprzQtu do
zasilania oraz punktu poboru gaz6w medycznych. Niski wymagany udlwig sugeruje ii nie bqdzie to sprzqt ciqzki
a praktyka wskazuie na to i2 sprzQt na kolumnie chirurgicznej nie jest zdejmowany czy przekladany pomiqdzy
r62nymi salami operacyjnymi w obrqbie szpitala. I( nuiqzku z powy2szym, oraz wyrainie wyiszym kosztem
kolumny wyposa2onej w mechanizm podnoszqcy prosimy o rezygnacjq z tego wymogu.

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE

8

Czy Zamawiajqcy dopulci do udzialu w postqltowaniu kolumnq chirurgicznq z I p6lkq o wymiarach 650x530,
wyposa2onqw dwie szyny akcesoryjne, przyciski sterujqce hamulcami pneumatycznymi i udiwigu 50kg oraz 2
p1lkani o wymiarach 650x530, wyposa2onqw dwie szyny akcesoryjnei i udiwigu 50kg? Oferowane parametry
sq lepsze nii oczekiwane.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

9

Czy Zamawiajqcy m6glby podat czy w przypqdku kolumny intensywnej terapii vym6g udtwigu 200kg dotyczy
ka2dego z ramion osobno czy jest to udiwig lcpzny calego zestawu?

ODPOWIEDZ
NoSnoSc dotyczy calego zestawu.

PYTANIE IO
Czy Zamawiajqcy m6glby sprecyzowat konfiguracjq dwuramiennej kolumny intensyunej terapii? Opis podany w
punkcie 3.6 szczeg4lowego opisu przedmiotu zamdwienia nie wskazuje na to ktbre z element1w wyposazenia
powinny siq znaleil na kt6rej z konsol pionowych. Prosimy o wyr62nienie wyposa2eniq konsoli infuzynej oraz
kons o I i w enty I acyj no-monitoruj qcej.

ODPOWIEDZ
Przedmiotem zam6wienia jest dwuramienna kolumna intensywnej terapii.

PYTANIE

II

Czy Zamawiajqcy dopuici do udziqlu w postQltowaniu kolumnq intensywnej terapii z 2 p6lkami o wymiarach
650x530, wyposa2onymi w dwie szyny akcesoryjne, przyciski sterujqce hamulcami pneumqtycznymi i udiwigu
50kg oraz 2 p6lkami o wymiarach 650x530, Wposazonq w dwie szyny akcesoryjne i udiwigu 50kg??
Oferowane parametry sc1 lepsze ni2 oczekiwane.
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ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

12

Czy Zamawiajqcy dopuici do udzialu w postepowaniu kolumnq intensyvvnej terapii z dwoma wieszakami
kropl6wekwyposaionymiw t haki o regulowanej dlugoici 1.070 mm- L660 mm? Oferowane rozwicpanie jest
lepsze od oczekiwanego gdyt pozwala, w przypadku nieu2lnuania wieszaka, zredukowat iloit miejsca
potrzebnego pod konsolq do niezbqdnego minimum.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE I3
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq zapisu odnoinie terminu dostarczenia element6w monta2owych
l4 dni? Oferowany sprzqt nie jest sprzetem standardowym, kaida z
konfiguracji powstaje na podstawie indlwidualnych zam6wiefi i jako taka nie jest magazynowana przez
kolumn z 7 dni od podpisania umowy na max.
producenta.

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 14
Ko lumn a anes tezj

ologiczna

Czy Zamawiajqcy dopuici kolumnq anestezjologicznq wyposa1ona w p6lki o wymiarach 582x495 mnt
spelniajqca pozostale wymagania zamawiajqcego? Jest to tylko 8 (% tolerancji w odniesieniu do pierwszego
wymiaru i tylko

I

o%

w odniesieniu do wymiaru drugiego.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE I5
Kolumna chirurgiczna

Czy Zamawiajqcy dopuici kolumnq anestezjologicznq wyposaIona

w p6lki o wymiarach 582x495

mm

spelniajcpa pozostale wymagania zamawiajqcego? Jest to tylko 8 (% tolerancji w odniesieniu do pierwszego
wymiaru i tylko I o% w odniesieniu do wymiaru drugiego.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

16
Kolum na i nt ensyw

n

ej terap

i

i

Czy Zamawiajqcy dopuici kolumnq anestezjologicznq wyposazona w p6lki o wymiarach 582x195 mm
(%
s pel n i aj cpa p oz os t al e wymagania z amawiaj qcego? J est to tylko 8
tolerancji w odniesieniu do pierwszego
wymiaru i tylko

I

o%

w odniesieniu do wymiaru drugiego.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE I7
Prosimy o dopuszczenie paneli z oiwietleniem: g6rne

/ og6lne

1x80 W

, oiwietlenie pacjenta

1x24, oiwietleni.e

nocne I I4'

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

18 Kolumna anestezjologiczna
W zwiqzku z faktem, 2e na kolumnie nie bqdzie wieszany Aparat anestezjologiczny oraz tym, 2e stosowany w

anestezjologii sprzgt medyczny nie osiqga wagi ponad 200 kg, czy Zamawiajqcy dopuici og1lnie stosowane na
rynku Polskim w kolumnach anestezjologicznych, ramiona z moiliwolciq obciq2enia min. 150 kg ?

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE I 9 Kolumna anestezjologiczna
W zwiqzku z powszechnie stosowanymi hamulcami pneumatycznymi w kolumnach elektromedycznych

walory uiytkowe sc1 og6lnie doceniane
pneumatycznymi

,

czy Zamawiajqcy dopulci kolumny medyczne

?

ODPOWIEDZ
Tak
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z

, kt6rych

hamulcami

PYTANIE 20 Kolumna anestezjologiczna
Majqc nawzglqdzie komfort oraz ergonomiqpracy, czy Zamawiajqcy dopuici konsolq owysokoici 1000 mn ?
Punkty poboru gazdw medycznych zainstalowane sqw wiqkszych odstqpach od siebie , co pozwala na swoboclny
dostqp i bezkolizyjnq eksploatacj q .

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 2l Kolumna anestezjologiczna
Czy Zamawiajqcy dopulci r}wnorzqdne rozwiqzanie licowanych gniazd elektrycznych o klasie szczelnoici tP{4?

Proponowane rozwiqzanie w 2aden spos6b nie ograniczafunkcjonalnoici kolumny.

ODPOWIEDZ
Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 22 Kolumna chirurgiczna
Czy Zammriajqcy dopulci og1lnie stosowane na rynku Polskim w kolumnqch chirurgicznych ramiona z
moZliwoiciq obciq|enia min. I50 kg ? Rdznica 5 kg w 2aden spos1b nie ogranicza funkcjonalnoici w/w kolumny.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 23 Kolumna chirurgiczna
W zwiqzku z powszechnie stosowanymi hamulcami pneumatycznymi w kolumnach elektromedycznych

walory uiytkowe sq og6lnie doceniane
pneumatycznymi

,

czy Zamawiajqcy dopuici kolumny medyczne

z

, ktdrych
hamulcami

?

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 24 Kolumna chirurgiczna
Majqc na wzglqdzie komfort oraz ergonomiq pracy , czy Zamaniajqcy dopuici konsolq o wysokoici 600 mm
Proponowane rozwiqzanie w iaden sposdb nie ograniczafunkcjonalnoici kolumny.

?

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 25 Kolumna chirurgiczna
Czy Zamawiajqcy dopuici r6wnorzqdne rorwiqzanie licowanych gniazd elektrycznych o klasie szczelnoici IP14?
Proponowane rozwiqzanie w 2aden spos6b nie ograniczafunkcjonalnolci kolumny .

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ
PYTANIE 26 Kolumna chirurgiczna

o dopuszczenie kolumny chirurgicznej , w kt1rej ramiona majq zasiqg roboczy min. 1600 mm ?
Proponowany zasigg ramion jest og1lnie stosowany, akceptowany na salach zabiegowych i operacyjnych

Prosimy

r6inych specjalizacj i

.

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 27 Kolumna chirurgiczna
Czy Zamawiajqcy dopuici og1lnie stosowanq na rynku Polskim kolumnq chirurgicznq z zasiqgiem ramion

min.

1600 mn , w kt6rej drugie ramiq realizuje podnoszenie glowicy w zakresie min. 500 mm ? Powyis:e ro:wic;anie
w iaden spos6b nie ogranicza funkcj onalnoici w/w kolumny i j est przyj qte za wystarczaj qce
.

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 28 Kolumna lntensywnej Terapii
W zwiqzku z faktem, 2e na kolumnie nie bqdzie wieszany Aparat anestezjologiczny oraz tym, ie stosowany w
anestezjologii sprzqt medyczny nie osiqga wagi ponad 200 kg , czy Zamawiajqcy dopuici og6lnie stosowane na
rynku Polskim w kolumnach anestezjologicznych, ramiona z moiliwoiciq obciq2enia min. I 50 kg ?

ODPOWIEDZ
Nie
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PYTANIE 29 Kolumna Intensywnej Terapii

Il

zwiqzku z powszechnie stosowanymi hamulcami pneumatycznymi w kolumnach elektromedycznych , kt6rych
, czy Zamawiajqcy dopuici kolumny meclyczne z hamulcami

walory uitkowe sq og6lnie doceniane
pneumatycznymi

?

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 30 Kolumna Intensywnej Terapii
Maiqc na wzglqdzie komfort oraz ergonomig pracy, czy Zamawiajqcy dopuici konsolg o wysokoici 1000 mm ?
Punkty poboru gaz6w medycznych zainstqlowane sqw wiql<szych odstqpach od siebie , co pozwala na swobodny
dostqp i bezkolizyjnq eksploatacjq
.

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 31 Kolumna Intensywnej Terapii
Czy Zamawiajqcy dopuici r6wnorzqdne rozwiqzanie licowanych gniazd elektrycznych o klasie szczelnoici IP44?
Proponowane rozwiqzanie w iaden spos6b nie ograniczafunkcjonalnolci kolumny

ODPOWIEDZ
Zgodnie zSIWZ

PYTANIE 32 Kolumna Intensywnej Terapii
Prosimy o dopuszczenie kolumny, w kthrej ramiona majqzasiqgroboczy min. 1600 mm ? Proponowany zasiqg
ramion jest og1lnie stosowany, akceptowany na salach zabiegowych i salach intensywnej terapii oraz salach
resuscytacyjnych. Proponowane rozwiqzanie w iaden spos6b nie ograniczafunkcjonalnolci kolumny.
ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 33
Czy Zamawiajqcy wymqga lr6dla oiwietlenia LED
przyjazne i energooszczqdne ?

,

kt6re zastryi oiwietlenie fluorescencyjne i jest bardziej

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 34
Czy Zamawiajqcy dopuici panel dwustanowiskowy
wszystkie niezbqdne elementy opisane w SIWZ ?

o dlugoici

na jedno stanowisko 160 cm wyposa2ony we

ODPOWIEDZ
Tak
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