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Wy konawcy postgpowania o udzielenie
zumdwienia p ub lic zne go

DOTYCZY: I przetargu

nieograniczonego nr TP-231l3/PN1263l201l

-l6ika

szpitalne, szafkiprzyl62kowe

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (i.t. 22010
poz.759 zezm,) udzielam wyja5nief nazadane pytania:

PYTANIE NR

I

,,Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na wydlu2enie terminu realizacji zam6wienia w zqdaniu
zgodzi sip przedlu2yt ten termin? "

I

r.Dz.U. Nr

113,

i 2 do 31. 12.201 I ? A jeili nie, to o ile

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR

2

,,Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na zmiang zapisu ,,termin realizacji do 21.I L201 Ir. " na ,,termin realizacji do 4 tygodni od daty

podpisania umowy"? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 3: dotyczy zadanianr I

,,Czy Zamm,viajqcy dopuici l6zko z le2em wypelnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 4: dotyczy zadanianr I
,,Czy Zamawiajqcy dopuici l6zko z le2em wykonanym z przeziernego dla promieni RTG tworzywa, latwo zmywalnego,
montowanego na stale? "
WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 5: dotyczy zadania nr I

,,Czy Zamawiajqcy dopuici l62ko z leiem wypelnionym zdejmowanymi plytami z tworzywa przeziernego dla promieni RTG? "

WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 6: dotyczy zadanianr

I

,,Czy Zamawiajqcy dopuici l6Zko barierkami bocznymi o wysokoici 40 cm powyiej poziomu le2a? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 7: dotyczy zadanianr

I

,,Czy Zamawiajqcy dopuici l6zko z elektrycznqregulacjqwysokoici w zakresie 450

-

850 mm?

"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 8: dotyczy zadania nr

I

,,Czy Zamauiajqcy dopuici l62ko z normqIP54 dla uHadu elektrycznego? Jest to norma wystarczajqca dla tego typu l6iek."

WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 9: dotyczy zadania nr
,,Czy Zamawiajqcy dopuici materac

o

I

pqrametrqch r6wnowa2nych? "

WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR l0: dotyczy zadania nr

I

,,Czy Zamawiajqcy dopuici materac ponacinany w pasy o r6wnej szerokoici?

"

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 11: dotyczy zadania nr

I

,,Czy Zammuiajqcy dopuici szaJkq przyl1ikowq dwustronnie otwieranq? "

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 12: dotyczy zadania nr

I
I 0 mm?

"

,,Czy Zamowiajqcy dopuici szaJkq przyl6ikowq o wysokoici 840 mm?

"

,,

Czy Za.mawiaj qcy dopulci szaJkq przyl62kowq o glqbokoici

4

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 13: dotyczy zadania nr I
WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 14: dotyczy zadania nr

2

,,Czy Zamawiajqcy dopuici l6zko z leiem wypelnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 15: dotyczy zadania nr 2
,,Czy Zamawiajqcy dopulci l62ko z le1em wykonanym z przeziernego dla promieni RTG tworzywq, latwo zmlrualnego,
montowanego na stale?

"

WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 16: dotyczy zadlania nr

2

,,Czy Zamawiajqcy dopuici l6iko z le1em wypelnionym zdejmowanymi plytami z hvorzywq przeziernego dla promieni RTG?

"

WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 17: dotyczy zadania nr 2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici l62ko barierkqmi bocznymi o wysokoici 40 cm powyiej poziomu le2a?

"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 18: dotyczy zadania nr

2

,,Czy Zamawiajqcy dopulci l6tko z elekttycznqregulacjqwysokoici w zakresie 450

-

850 mm?

"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 19: dotyczy zadania nr

2

,,Czy Zamawiajqcy dopuici l62ko z normq IP54 dla ukladu elektrycznegoT Jest to norma wystarczajqca dla tego typu l6Zek. "
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WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 20: dotyczy zadania nr
,,Czy Zamawiajqcy dopuici materac

o

2

parametrach r6wnowa2nych? "

WYJASNIENIA
Zgodnie zSlWZ.
PYTANIE NR 21: dotyczy zadania nr 2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici materac ponacinany w pasy o r6wnej szerokoSci?

"

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 22: dotyczy zadania nr

2

,,Czy Zamawiajqcy dopuici sza/kg przyl6zkowq dwustronnie otwieranq? "

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 23: dotyczy zadania nr 2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici sza/kq przyliikowq
WYJASNIENIA

o glqbokoici

4I0

mm? "

Nie.

PYTANIE NR 24: dotyczy zadania nr 2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici szaJkq przyl62kowq o wysokolci 840 mm? "

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 25: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie l62ka posiadajqcego barierki boczne chroniqce pacjenta w 100% w ka2dej
pozycji le2a o wysokoici 38 cm powy2ej poziomu le2a? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 26: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamowiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie

szffii o szerokoici calkowitej

500 mm? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 27; dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie szaJki o wysokolci 880 mm?

"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 28: dotyczy zadania nr

l,2

,,Czy Zama,viajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie szaJki bez dodatkowej p6lki z siatki na buty?

"

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 29: dotyczy zadania nr 1,2

,,Czy Zammtiojqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie sza/ki z blatem bocznym o Wmiarach 600 x 350 mm? "

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 30: dotyczy zadania nr 1,2
,,Prosimy Zamawiajqcego o wydluienie terminu realizacji zam1wienia do 60 dni ad daty podpisania Umowy lub podzial
realizacji na 2 etapy: po 30 dniach i po 60 dniach. Pragniemy zauwaiyc, i2 wykonanie l62ek zaawansowanych technologicznie
w tak kr1tkim czasie praktycznie nie jest mo2liwe. "
WYJASNIENIA
Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na wydluZenie terminu dostawy.

PYTANIE NR 31: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l62ko szpitalne o calkowitej dlugoici 2140 mm? Parametr ten nieznacznie
odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszeniq wlalciwoici uiytkowych t62ka. "
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WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 32: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l6iko szpitalne wykonane ze stali wqglowej lakierowanej proszkowo, w kt1rym
lele 4-segmentowe (3 segmenty ruchome) wypelnione panelami z tworzywa ABS oparte jest na konstrukcji z plaskownikfw,
podpartew 4maksymalnierozstawionychpunktach,stabilne?Ronuiqzanietojestrdwniedobrejakwymagane."
WYJASNIENIA
Zgodnie zSIWZ.
PYTANIE NR 33: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy oczekuje zaoferowania l6aka szpitalnego, ze szczytami

z mo2liwoiciq

zablokowania? Ronuiqzanie to

zabezpiecza szczyty przed wyj qciem w czasie przetaczania l62ka. "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 34: dotyczy zadania nr 1, 2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l62ko szpitalne, w kt6rym poh,v6jne, dzielone barierki boczne skladane sq
poprzez zwolnienie blokady barierki oraz opuszczenie do dolu?"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 35: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy oczekuje zaoferowania l6ika szpitalnego, w kt6rym szczyt od strony glowy pacjenta jest szczytem
nieruchomym? Rozwiqzanie to zabezpiecza Scianq oraz l6iko przed uszkodzeniami w czasie regulacjifunkcji Trendelenburga i
anty-Tr endel enbur ga.

"

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 36: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l62ko szpitalne, w kt6rym regulacja funkcji sterowanych elektrycznie odbywa siq
dw6ch glownych paneli wbudowanych w barierki boczne po zewnQtrznej stronie l62ka, oraz Au6ch paneli bocznych,
wewnQtrznych wbudowanych w barierki boczne sekcji pleciw po obu stronach l6ika? Rorwiqzanie to jest znacznie lepsze od

z

wmaganego."

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 37: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l6iko szpitalne z regulacjqwysokoici le2q w zalcresie 440 do 820 nm? Parametr
ten nieznacznie r62ni siq od wymaganego i nie powoduje pogorszenia wla:iciwoici uzytkowych l6Zka. "

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 38: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l62ko szpitalne z funkcjq autoregresji oparcia plec1w realizowanq poprzez
przemieszczanie dolnej krawqdzi sekcji plec6w w kierunku szczytu od strony glo'vvy pacjenta? Ronuiqzanie to nieznacznie r62ni
sip od wymaganego i nie powoduje pogorszenia wlaiciwoici uzytkowych l62ka. "

WYJASNIENIA
Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 39: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania l62ko szpitalne z regulacjq pozycji Trendelenburga

i

anty-Trendelenburga w

zakresie 120? Parametr ten nieznacznie odbiega odwymaganego i nie powoduje pogorszeniawlalciwoici u2ytkowych l62ka."

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 40: dotyczy zadania nrl,2
,,Czy Zammuiajqcy dopuici do zaoferowania l62ko szpitalne z centralnqblokadqk6l uruchamianqdiwigniami zamontowanymi
wymaganego i nie

po obu stronach, w podstawie l6zka od strony n6g pacjenta? Rozwiqzanie to nieznacznie r6ini siq od
powoduje pogorszenia wlaiciwo:ici uiytkowych 162kq. "
WYJASNIENIA
Nie.
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PYTANIE NR 4l: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowaniq l6iko szpitalne bez pdlki do odkladania poicieli? "

WYJASNIENIA
Nie.

PYTANIE NR 42: dotyczy zadania nr 1,2
,,Czy Zammuiajqcy oczekuje zaoferowania l6zka szpitalnego, w kt6rym podstawa jest zabudowana oslonq z tworzywa ABS?
Rozwiqz.anie to zapewnia wysokq estetykq

i

funkcjonalnoit

l62ka.

"

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 43: dotyczy zadania nr I
,Czy Zamawiajqcy dopuici leie l6ika czterosegmentowe (z czego trzy segmenty ruchome), wykonane z tworzywa ABS, ze
zdejmowanymi panelami o konstrukcji opartej na pantografie podpierajqcym leie w czterech punktachT "
WYJASNIENIA
Zamawiajqcy dopuszcza 1e2e l6i*a czterosegmentowe (z czego ftzj segmenty ruchome), wykonane z tworrywa ABS, ze
zdejmowanymi panelami o konstrukcji opartej na pantografie podpieraj4cymlehe w czterech punktach.

PYTANIE NR 44: dotyczy zadania nr I, pkt

19

,,Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z zapisu w punkcie l9?

Ze specyfikacji przetargowej wynika, i2 Zamawiajqcy wymaga do sterowania l1ikiem jedynie centralnego panelu dla
personelu. W zwiqzku z powyiszym nie bqdzie mo2liwa zmiana ustawieri l62ka przez pacjenta. W zwiqzku z powy2szym istnieje
male prawdopodobieristwo "przypadkowego" wcilniqcia guzika uruchamiajqcego funkcjg elektryczne l62ka przez personel.
Nawet gdyby do takiej sytuacji doszlo funkcje l6Zka sq uruchamiane po niespelna sekundzie od momentu wcilnipcia przycisku
oraz zostajq przerwane natychmiast po jego puszczeniu. Oznacza to, 2e wykonanie jakiejkolwiek funkcji ruchowej majqcej
istotne wplyw na pacjenta trwala by kilka sekund i nie byla by jui nieiwiadomq lub przypadkowq.
Je2eli, brak zapisu o sterowaniu dla pacjenta jest przeoczeniem, i t62ko powinno byt wyposa2one w pilot sterujqcy, sytuacja
wyglqda dokladnie tak samo. Ponadto pilot sterujqcy dla pacjenta jest luino zowieszony i bylo by rzeczq niezwykle trudnq
przypadkowe jego uruchomienie. Ponadto je2eli pacjent bytby w stanie niepelnej iwiadomoici istnieje mo2liwoit
zablokowaniafunkcji jego pilota z centrolnego panelu personelu medycznego."
WYJASNIENIA
Zamawiajqcy wykreSla zapis w punkcie 19.

PYTANIE NR 45: dotyczy zadlania nr 1, pkt

21

,,Czy Zamawiajqcy dopuici zamiqst euro szyny, cztery gniazda dokujqce dla uchwytu kropl6wki i/lub wysiggnika na ramiq lub
uchwyt na stojak infuzyjny zlokalizowane poni|ej poziomu le2a w ka2dym rogu l62ka oraz uchwyty na worki moczowe
zlokalizowane nq ramie le2a. "

WYJASNIENIA
Tak.

PYTANIE NR 46: dotyczy zad,ania nr 1, pkt 38
,,Czy Zamawiajqcy dopuici materac jednoczqiciowy wykonany z pianki poliuretanowej w pokrowcu nieprzemakalnym,
na fuialanie lrodk6w dezynfekujqcych, paroprzepuszczalny, zapinany na zamek blyskaniczny w
jednolity
gqstoici co najmniej 36 oraz gruboici l0 centymetr6w? "
o
"L",
formacie
zmywalnym, odpornym

WYJASNIENIA
Tak.

,,tr,I^'"r#;'frP#T?*f"'-
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