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Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzęt medyczny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 5 pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko szpitalne w którym kąt uniesienia oparcia pleców wyraża się w
przedziale 72° (±10°)?
Jest to przedział niewiele różniący się od wymaganego przez Zamawiającego, a różnica nie ma uzasadnionego
znaczenia klinicznego.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka szpitalnego w którym kąt uniesienia oparcia pleców
wyraża się w przedziale 72° (±10°).
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 5 pkt. 12
Ze względu na wymóg dostarczenia łóżka 4 segmentowego, prosimy o wyjaśnienie zapisu: kąt uniesienia nóg 44°
(±10°). Czy Zamawiającemu chodziło o kąt uniesienia oparcia ud czy łydek?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający przez zapis „kąt uniesienia nóg 44° (±10°)” rozumienie kąt uniesienia ud.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 5 pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko szpitalne w którym kąt uniesienia oparcia nóg wyraża się w
przedziale 30° (±10°)?
Większy kąt nachylenia łóżko wykonuje poprzez uruchomienie funkcji Trendelendburga i AntyTrendelenburha o
wartościach 12°
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka szpitalnego, w którym kąt uniesienia oparcia nóg wynosi
30°.
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały Funkcję CPR mechaniczną wspomaganą siłownikiem gazowym i
elektryczną z pilota?
Ta funkcja jest jedną z podstawowych funkcji w łóżku i w przypadku potrzeby resuscytacji pacjenta powoduje, że
segment pleców w szybki sposób upuszcza się i daje szybką możliwość podjęcia akcji reanimacyjnej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza łóżka, które posiadają Funkcję CPR mechaniczną wspomaganą siłownikiem
gazowym i elektryczną z pilota.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby łóżka posiadały funkcję Trendelendburga i AntyTrendelenburga?
Ta funkcja w nowoczesnych łóżka bardzo poprawia terapię u pacjentów z różnymi schorzeniami i jest bardzo
pomocna w wielu procedurach medycznych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza łóżka, które posiadają funkcję Trendelendburga i AntyTrendelenburga.
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