AI 261-02/JA/16

Zamość 28 listopada 2016r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
(treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych oraz pomocy dydaktycznych
do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Szymona Szymonowica w Zamościu, znak sprawy AI 261-02/JA/16 w trybie przetargu
nieograniczonego oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art.
38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r.
poz. 831, 996 i 1020), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym
postępowaniu w dniach 28 listopada 2016 r., wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy pozycji LP 41 Załącznika nr 1 do SIWZ (Część 9 Zamówienia)
1. Czy zamawiający dopuści podnośnik wyposażony w 4 koła w tym 2 koła z hamulcem?
Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie w Załączniku nr 1
do SIWZ w pozycji Lp. 41 która otrzymuje następujące brzmienie (modyfikację
zaznaczono kolorem żółtym):
LP

41

Nazwa

Podnośnik transportowy – kąpielowy elektryczny

Zamawiana ilość

1 szt.

Lp.

Parametr

Wymagany parametr

1.

Przeznaczenie

Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia
pacjentów

2.

Możliwość sterowania
pilotem

TAK

3.

Możliwość regulacji
rozstawu ramy

TAK

UWAGI

4.

Koła podnośnika
wyposażone w hamulce

TAK – przynajmniej 2 koła wyposażone w hamulce

5.

Przycisk awaryjny stop

TAK

6.

Możliwość awaryjnego
opuszczania w dół

TAK – opuszczanie ręczne

7.

Maksymalny udźwig

min. 150 kg

8.

Możliwość podnoszenia
pacjenta z łóżka

TAK

9.

Możliwość podnoszenia
pacjenta z wózka

TAK

10.

Możliwość podnoszenia
pacjenta z pozycji podłogi

TAK

11

Siedzisko transportowo
kąpielowe w zestawie

TAK

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia podnośnika
wyposażonego w 4 koła w tym 2 koła z hamulcem
Dotyczy pozycji LP 141 Załącznika nr 1 do SIWZ (Część 33 Zamówienia)
1. Czy zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja segmentu podudzia?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający uwzględniając powyższe pytanie zdecydował o zmianie w Załączniku nr 1
do SIWZ w pozycji Lp. 141 która otrzymuje następujące brzmienie (modyfikację
zaznaczono kolorem żółtym):
LP

141

Nazwa

Łóżko rehabilitacyjne

Zamawiana ilość

4 szt.

Lp.

Parametr

Wymagany parametr

1.

Przeznaczenie

Do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie
diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób

2.

Leże czterosegmentowe

TAK – w tym min. 3 segmenty ruchome

3.

Regulacja wysokości za
pomocą siłownika
elektrycznego

TAK – pilot przewodowy

UWAGI

4.

TAK – pilot przewodowy

7.

Regulacja segmentów za
pomocą siłownika
elektrycznego
Ręczna regulacja
segmentu podudzia
mechanizmem zapadkowym
lub automatyczna za pomocą
funkcji autokontur albo za
pomocą siłownika
elektrycznego
Szczyty łóżka wypełnione
płytą laminowaną lub
tworzywem sztucznym np.
ABS
System jezdny

8.

Komplet poręczy bocznych

TAK

9.

Statyw kroplówki
przymocowany do łóżka

TAK

10.

Materac przeciwodleżynowy
(paro przepuszczalny) do
łóżka

Tak – kompatybilny z segmentami łóżka

11.

Uchwyt kaczki
przymocowany do łóżka

TAK

12.

Uchwyt basenu
przymocowany do łóżka

TAK

13.

Ramka do karty gorączkowej

TAK

14.

Kaczka sanitarna z tworzywa
sztucznego z rączką pasująca
do w/w uchwytu

TAK

15.

Basen sanitarny z tworzywa
sztucznego z pokrywą i
rączką pasujący do w/w
uchwytu

TAK

16.

Wymiary

Wymiary powinny mieścić się w następujących
przedziałach:

5.

6.

TAK

TAK

TAK - 4 koła w tym dwa z indywidualną blokadą
jazdy i obrotu lub z 4 kołami blokowanymi
centralnie.

Długość: 210 – 220 cm

Szerokość: 90– 110 cm
Wysokość regulowana:
– dolna granica regulacji powinna mieścić się w
zakresie: 30 -50 cm
– górna granica regulacji powinna mieścić się w
zakresie 70-90cm

2. Czy zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający
zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko ze
szczytami wypełnionymi płytą laminowaną lub tworzywem sztucznym np. ABS.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka ze
szczytami wykonanymi z tworzywa sztucznego.
3. Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający
zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko o
szerokości mieszczącej się w przedziale 90– 110 cm.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o
szerokości całkowitej 1030mm
4. Czy zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości blatu 320 mm?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający
zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko o
minimalnej wysokości mieszczącej się w przedziale 30– 50 cm.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka o
minimalnej wysokości blatu 320 mm
5. Czy zamawiający dopuści łóżko, z górną granica regulacji do 780mm?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Odpowiadając na pytania które napłynęły w dniu 24 i 25 listopada Zamawiający
zmodyfikował już Załącznik nr 1 do SIWZ w pozycji Lp. 141 tak że dopuszcza łóżko o
maksymalnej wysokości mieszczącej się w przedziale 70– 90 cm.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia łóżka z górną
granica regulacji do 780mm

Dotyczy pozycji LP 103 Załącznika nr 1 do SIWZ (Część 19 Zamówienia)
1. Czy zamawiający wyodrębni pulsoksymetr stacjonarny jako oddzielny pakiet, co pozwoli
na uzyskanie lepszej ceny?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji Lp. 103 - pulsoksymetr
stacjonarny z Części 19 Zamówienia.
Dotyczy pozycji LP 107 Załącznika nr 1 do SIWZ (Część 21 Zamówienia)
2. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z bazą danych 400 badań oraz możliwością
archiwizacji za pomocą dołączonego oprogramowania?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia
umożliwiającego zapis do min. 1000 badań (może to być min. 1000 badań zapisanych
łącznie na pamięci wewnętrznej i karcie SD)
3. Czy zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym o wielkości
5,7”?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości – Zamawiający oczekuje urządzenia
z min. 7 calowym ekranem dotykowym
Dotyczy pozycji LP 120 Załącznika nr 1 do SIWZ (Część 23 Zamówienia)
4. Czy zamawiający wyodrębni ciśnieniomierz elektryczny jako oddzielny pakiet, co
pozwoli na uzyskanie lepszej ceny?
Odpowiedź i stanowisko Zamawiającego:
NIE - Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji Lp. 120 - ciśnieniomierz
elektryczny naramienny z Części 23 Zamówienia.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego, podanej w SIWZ i stanowi integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

