
     Świętochłowice, dn. 12.07.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:   postępowania  na  zakup  i  dostawę  sprzętu  dla  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w
Świętochłowicach sp. z o.o., znak sprawy 21/ZA/17

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące
pytania:

Pytanie 1
Pakiet VI – Materace przeciwodleżynowe (zmiennociśnieniowe)
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania materac o wymiarach
- długość 190 cm
- szerokość 85 cm
- wysokość 11 cm
Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z inną technologią pomiaru saturacji niż Masimo?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z pomiarem częstości pulsu w zakresie 18-300 BPM?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Czy  zamawiający  dopuści  pulsoksymetr  z  częstotliwością  odświeżania  wyświetlanych  danych
wynoszącą 1 sekunda?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z akumulatorem o pojemności 1800 mAh, który pozwala na 24
godziny ciągłego monitorowania? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 6
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z ekranem o przekątnej 2,4 cala?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści defibrylator Philips z Energią wyjściową w trybie ręcznym (wybrana): 1–10,
15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 dżuli oraz specjalnym trybem defibrylacji dzieci ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści kardiomonitor z:
- minimalnym czasem pracy wynoszącym 2,5 h
- bez możliwości rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń
- z czterema konfigurowalnymi trybami wyświetlania danych odpowiadający wymogowi (Tryb pracy:
Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST)
- z detekcją sześciu arytmii w trybie standardowym oraz rozszerzonym opcjonalnym wykrywającym
dodatkowe 16 arytmii algorytmem Philips ST/AR 
- pomiarem SpO2 w technologii FAST Philips oraz zakresem pomiaru pulsu 30-300 bpm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
Czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  urządzenia  o  parametrach  technicznych
wyszczególnionych w tabeli parametrów wymagalnych dla Uniwersalnego Podgrzewacza Medycznego
(Pakiet I):
Indywidualna regulacja temperatur dla szuflad w dwóch zakresach:
zakres I: 28oC – 41oC
zakres II: 42oC - 70oC

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający dopuści maksymalnie 4 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia dla
Pakietu  II  –  Wózki  do transportu  pacjentów oraz  Pakietu  IV –  Łóżka szpitalne  z  szafkami
przyłóżkowymi.

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 730 mm i długości
całkowitej 2050 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  o  konstrukcji  z  profili  stalowych,
lakierowanych proszkowo, nie pokrytych ABS?

Odp.: Zgodnie z SWKO.



Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900
mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  wyposażony  w  barierki  boczne  stalowe,
chromowano – lakierowane?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości w zakresie 430-825 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-71°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o długości ¾ długości leża?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 18
Czy  Zamawiający  dopuści  szafkę  przyłóżkową  o  konstrukcji  wykonanej  z  ocynkowanej  blachy,
malowanej proszkowo, bez elementów z ABS?

Odp.: Zgodnie z SWKO.

Pytanie 19
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 620 x 430 x 810 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z baltem bocznym składanym do boku szafki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.


