
Świętochłowice, 10.10.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  Zakup  i  dostawa  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 16/ZA/19

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

Pytanie 1
Punkt 5 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe o wymiarach zewnętrznych
2165 x 965 mm?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Punkt  8  tabeli:  Czy  zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  porodowe  osadzone  na  3
cylindrycznych kolumnach?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Punkt  12 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z segmentem nożnym
leża  bez   mechanicznej  regulacji  wysokości  (względem wysokości  siedziska),  regulacją  położenia
wzdłużnego ale bez regulacji kata nachylenia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Punkt  16  tabeli:  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania  łóżko porodowe z zakresem regulacji
segmentu pleców od 0°do 70°?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Punkt 18 tabeli:  Czy zamawiający dopuści  do zaoferowania łóżko porodowe bez kątowej  regulacji
segmentu nóg od 0°do 30°ale z  ręcznym przesuwem wzdłużnym 470 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 6
Punkt  21  tabeli:  Czy  zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  porodowe  z  materacami
antybakteryjnymi, wodoodpornymi, zszytymi ale zaklejonymi, co daje dodatkową ochronę, z materiału
odpornego na promieniowanie UV?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Punkt  22  tabeli:  Czy  zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  porodowe  z  materacami
odejmowanymi,  zabezpieczonymi  od  spodu  przed  wnikaniem  cieczy  silikonem,  które  nie  są
wzmocnione płytą  z  kompozytu  i  nie  są  stabilizowane na  leżu  za  pomocą  tworzywowych pinów/
bolców  wsuwanych  w  otwory  w  leżu.  W  oferowanych  Łózkach  porodowych   materace  leżą
bezpośrednio na łóżku i są zabezpieczone poręczami bocznymi. Dodatkowo materac wypełniający jest
zabezpieczony poprzez wcięcie klinowe.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Punkt  23  tabeli:  Czy  zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  porodowe  o  następujących
wymiarach grubości  materaca:
a. - Mat. Wysuwny- 170 mm
b. - Mat. Leża i siedziska 80 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
Punkt 24 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z regulowanymi 
podnóżkami i uchwytami rąk pomagających w czasie porodu, które nie są ze sobą zintegrowane?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Punkt 25 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe bez podnóżków z 
możliwością ustawienia jako podkolanniki oraz podpory stóp w zależności od pozycji stosowanej 
podczas porodu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Punkt  26  tabeli:  Czy  zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  porodowe  bez  podnóżków
zaciskanych na zasadach  zębatek dopasowujących się do siebie i trwale zabezpieczających ustawiona
pozycję. W oferowanych łóżkach podkolanniki są zaciskane na zasadach  zębatek dopasowujących się
do siebie i trwale zabezpieczających ustawiona pozycję?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 12
Punkt 28 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe z barierkami bocznymi
łatwodezynfekowalnymi, które nie są tapicerowane i których nie da się zdjąć bez użycia narzędzi?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13
Punkt 29 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe bez tapicerowanego 
uchwytu  do podtrzymywania się  pacjentki w górnej części segmentu pleców?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
Punkt 30 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe bez tapicerowanego 
podgłówka z regulacją wysokości? W oferowanym łóżku porodowym  segment oparcia pleców posiada
regulację wysokości.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Czy zamawiający  do zaoferowania łóżko porodowe gdzie czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii 
(podjęcie naprawy) to max. 48 godzin?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Czy zamawiający  do zaoferowania łóżko porodowe gdzie w razie naprawy  trwającej dłużej niż 5 dni 
kalendarzowych zamawiający wymaga wstawienia sprzętu zastępczego o minimum tych samych 
parametrach?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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