
Świętochłowice, 26.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Sali
Cięć,  Sali  Porodowej i  Oddziału Neonatologicznego w ramach realizacji  projektu dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, znak sprawy 24/ZA/18

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

KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Pytanie 1
Pakiet 1 pkt 33
Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku zarówno na papierze
papier gładkim jak i wstępnie zadrukowanym
Czy Zamawiający dopuści  do przetargu kardiotokograf w którym zapis wydrukowany może być jedynie  na
papierze zadrukowanym osiami?

Odp. Zamawiający modyfikuje wcześniejsze odpowiedzi i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2 
Pakiet 1 pkt 34
Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna analiza  przedporodowa monitorowanych danych z
wydrukiem raportu

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez wbudowanej analizy pod warunkiem podłączenia
wszystkich aparatów do systemu nadzoru? Lub ewentualnie dopuści do przetargu kardiotokograf wyposażony
tylko w analizę przedporodową?

Odp.  Zamawiający modyfikuje wcześniejsze odpowiedzi i nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3 
Pakiet 1 pkt 37 
Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  kardiotokograf  obsługiwany  był  wyłącznie  za  pomocą  ekranu
dotykowego?

Odp.  Zamawiający modyfikuje wcześniejsze odpowiedzi i wymaga takiego rozwiązania.

KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Pytanie 4
Pakiet 1 pkt 31
Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku zarówno na papierze
papier gładkim jak i wstępnie zadrukowanym
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Czy Zamawiający dopuści  do przetargu kardiotokograf w którym zapis wydrukowany może być jedynie  na
papierze zadrukowanym osiami?
 
Odp.: Zamawiający modyfikuje wcześniejsze odpowiedzi i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5 : 
Pakiet 1  pkt 33
Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna  analiza  przedporodowa monitorowanych danych z
wydrukiem raportu
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez wbudowanej analizy pod warunkiem podłączenia
wszystkich aparatów do systemu nadzoru? Lub ewentualnie dopuści do przetargu kardiotokograf wyposażony
tylko w analizę przedporodową?

Odp. Zamawiający modyfikuje wcześniejsze odpowiedzi i nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 6 : 
Pakiet 1 pkt. 36 
Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  kardiotokograf  obsługiwany  był  wyłącznie  za  pomocą  ekranu
dotykowego?

Odp. Zamawiający modyfikuje wcześniejsze odpowiedzi i wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 7
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 10 dopuści pilot bez przycisku zmiany orientacji ułożenia pacjenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 15 dopuści stół operacyjny którego osłony kolumny wykonane są ze
stali nierdzewnej, modułowa zachodzą na siebie a ostatni segment kolumny wykonany jest w formie gumowego
harmonijkowego kołnierza ?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
Czy zamawiający w  pakiecie nr 4 pozycji 16 dopuści stół operacyjny którego zakres regulacji wysokości z
materacem wynosi od 660mm do 1030mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 20 dopuści stół operacyjny którego montaż segmentówoparty jest na
systemie sworznia i  gniazd z blokadą w formie zapadki odblokowywanej przyciskiem,  co ułatwia demontaż
segmentów stołu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 11
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 będzie wymagał aby podstawa stołu była zaprojektowana w taki sposób, by 
zapewnić możliwość umieszczenia pod nią stóp w celu zapewnienia komfortu pracy operatora? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12
Czy zamawiający w  pakiecie nr 4 będzie wymagał aby ruchomość manualna podnóżków wspomagana była
sprężyną gazową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 będzie wymagał aby pilot stołu był wyposażony w podświetlanie co zwiększa
łatwość użycia w miejscach o słabym oświetleniu wymagających natychmiastowej uwagi personelu?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14
Czy zamawiający w  pakiecie nr 4 będzie wymagał aby pilot stołu był  bezprzewodowy co znacznie ułatwia
pracę personelu na bloku?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 będzie wymagał aby pobór energii stołu był mniejszy niż 305 VA co wpływa 
na obniżenie kosztów eksploatacji?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 będzie wymagał aby czas pełnego ładowania stołu był mniejszy niż 10 godzin
co gwarantuje jego szybszą gotowość do pracy?

Odp.:   Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17
Czy zamawiający w  pakiecie nr 4 będzie wymagał aby stół operacyjny umożliwiał umożliwiający  awaryjne
odblokowanie  podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnej  dźwigni  zwalniającej  blokadę,  umieszczonej  w
podstawie stołu?

Odp.:   Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 będzie wymagał możliwości obsługi funkcji stołu z awaryjnego panelu 
sterującego umieszczonego na kolumnie stołu z zabezpieczeniem przypadkowej aktywacji panelu realizowanej 
za pomocą konieczności naciśnięcia dwóch przycisków
jednocześnie

Odp.:   Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Zamawiający informuje o modyfikacji dotyczącej pakietu 9.

W odpowiedziach z dnia 17 wrześnie br. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na pytanie nr 40:

„Czy Zamawiający będzie wymagał, aby leże łózka było oparte na pojedynczej kolumnie o gładkich
powierzchniach,  łatwej  do  dezynfekcji?  Sala  porodowa  charakteryzuje  się  koniecznością  szybkiej
dezynfekcji pomiędzy porodami w celu przygotowania Sali dla kolejnej rodzącej. Konstrukcja łózka
musi umożliwiać przeprowadzenie dezynfekcji w kilka minut. Dzięki zastosowaniu łóżka z pojedynczą
kolumną ogranicza się miejsca, które należy zdezynfekować. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.”

Zamawiający modyfikuje odpowiedź i będzie ona miała następujące brzmienie:

„Zamawiający wymaga konstrukcji kolumnowej.”
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