
Dnia 23.032023 roku na adres mailowy L€igqhgllkqlQX:glol, podany w zapytaniu ofertowym nr

1.KSU.2023.RPO wptynqly pytania od Oferenta zainteresowanego przyszlym zam6wieniem. Poniie,i znajdujq

siq tre(ci pytan oraz odpowiedzi Zamawiajqcego.

1. Zamawiajqcy wymagajqc ,,Poiwiadczenia (np.: referencje) potwierdzajqce wYkonanie dostaw

urzqdzeh medycznych o wartoici: jednej dostawy wynoszqcej co najmniej 3.000.000,00 (slownie:

trzy miliony) zlotych brutto (PLN) oraz dw6ch dostaw wynoszqcych co najmniej 1000.000,00 zl

brutto (stownie: jeden milion) w okresie ostatnich 8 (osmiu) lat" bqdzie oczekiwal aby

poswiadczenia dotyczyly jednorazowych dostaw sprzQtu i aparatury medycznej do plac6wek slu2by

zdrowia ?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga, aby ka2da dostawa wynikala z jednej umowy, bez wzglqdu na to, w ilu

transzach dostarczony byl sprzQt. Chodzi o wartoSd kontraktu z danym odbiorcQ.

Dotyczy: zal. nr 2A Opis przedmiotu zam6wienia

Dot. Poz. 8 Kozetka lekarska

1. czy zamawiajEcy dopuici do postqpowania kozetke lekarskE z leiem dwusegmentowym,

tapicerowanym materialem odpornym na zmywanie idezynfekcje o dopuszczalnym obciqieniu 170

kg?

Odpowiedi: Tak, parametr jest wystarczajAcy i mo2e byi dopuszczony (r6inica 1 cm w stosunku do

parametr6w okre5lonych w zatqczniku nie przesqdza o gorszej funkcjonalno5ci urzqdzenia)

10 Lam lekarska za bezcieniowaa

1. Czy zamawiajqcy dopuici lampq zabiegowq o stalym nateZeniu Swiatla?

Odpowiedi: Tak, jest to rozwiEzanie dopuszczalne.

Dot. Poz. 12 Szafa ote egnia rska

1. Czy Zamawiajqcy dopuSci szafq pielqgniarska metalowA o korpusle pelnym, z drzwiami

przeszklonymi, dwuskrzydlowymi?

Odpowiedi: Nie, oferowana szafa powinna miei boki przeszklone.
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Dot. Poz. 15 Witryna / Szafa chlodnicza na leki

1. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania szafq chlodniczE o wymiarach 597x654x1884 mm?

2. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania szafq chlodnicza o pojemnoici 246 I netto (pojemnoii

brutto 400 l)?
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Odpowiedi: Tak, parametry sA wystarczajEce i mogE byi dopuszczone. Wyiej wymieniony sprzQt

spelnia wymagania ustawy dot. przechowywania lek6w w zakladach leczniczych.

Dot. Poz. 17 w6zek do orzewoienia lek6w

1. czy Zamawiajqcy dopu5ci do zaoferowania w6zek z dodatkowym wysuwanym blatem bocznym?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie takie mo2e byi dopuszczone.

Dot. Poz. 20 Wasa lekarska

1. Czy Zamawiajqcy dopu(ci do zaoferowania wagq lekarskq o wymiarach platformy 360x310 mm?

Odpowiedi: W zapytaniu okreilono wymiary minimalne, proponowane rozwiQzanie je spelnia.

2. Czy ZamawiajQcy dopuici do zaoferowania wagq lekarskA o wymiarach 1100 (wys.) x 480 (dl.) x 350

(szer.) mm?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie takie moie byi dopuszczone, r62nica nie stanowi o gorszej jakosci

rozwiqza nia.

Dot. Poz. 25 Ssaki elektryczne

L. Czy Zamawlajacy dopu6ci ssak o wadze 4,15 kg?

Odpowiedt: Tak, nizsza waga to latwiejsze uiytkowanie.

2. czy Zamawiajacy dopusci ssak o wymiarach 350x180x210 mm?

Odpowiedi: Tak, zapytanie okreSlalo wymiary minimalne.

Dot. Poz. 32 Chodziki

1. Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania chodziki o wysoko6ci w przedziale 780-930 mm?

Odpowiedl: Tak, rSinica 2 cm nie wplywa na funkcjonalnoii.

Dot, Poz. 34 W6zki inwalidzkie z podparciem dowv

1. Czy Zamawiajqcy dopu5ci do zaoferowania w6zki inwalidzkie z podparciem glowy bez po.iemnika

sa nitarnego?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie takie moie byi dopuszczone.

Dot. Poz. 39 Cvk ometrv / Rotorv

1. czy zamawiajqcy dopuSci wysokiej klasy cykloergometr, w kt6rym jest regulacja
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opor6w w formie 5 gotowych program6w i 10 program6w do zdefiniowania przez uiytkownika?

Dot. Poz. 49. Podnoinik do wanny-higieniczny

1. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania podnosnik z uchwytem wyposa2onym w 4 haki do

montowania podwieszki pacjenta?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie wskazane przez Oferenta jest w opinii zamawiajEcego wystarczajEce i

moZe bya dopuszczone w postqpowaniu.

Dot. Poz.51 Urzadzenia do elektroterapii

1. Czy ZamawiajEcy dopuici do zaoferowania urzqdzenie do elektroterapii wyposaione w elektrody
gumowe (bez elektrod metalowych)?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie wskazane przez Oferenta jest w opinii Zamawiajqcego r6wnorzedne i

mo2e byi dopuszczone w postQpowaniu.

Dot. Poz. 54 Wanna do hydromasaiu wyposaiona w kofc6wke ciSnieniowa

1. Czy ZamawiajAcy dopu(ci do zaoferowania wannq do hydromasaiu o wymiarach 210x83x63cm?

Odpowiedi: Tak, pod warunkiem,2e zmiana wymiar6w nie wplywa na funkcjonalnofC, a Oferent

upewni siq, ie wanna o takich wymiarach mo2e byi bez przeszk6d zamontowana w miejscu

docelowym.

Dot, Poz. 55 Urzadzenie do masaiu wiroweso korlc so nvchzv n f

1. Czy zamawiajEcy dopu(ci do zaoferowania urzqdzenie do masaiu wirowego ko6czyn g6rnych o
wymiarach 76 x 95 x 100 cm?

Odpowied2: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sE w opinii Zamawiajqcego wystarczajEce i

mogq byC dopuszczone w postqpowaniu.

Dot. Poz.56 Udadzenie do masaiu wirowego kofczyn dolnvch ikreqoslupa

1. Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania urzqdzenie do masazu wirowego koriczyn dolnych i

krqgoslupa o poborze mocy 1,1 kW?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie wskazane przez Oferenta jest w opinii ZamawiajQcego korzystniejsze i

mo2e byd dopuszczone w postQpowaniu.

Dot. Poz. 69 Bieinia rehabilitacyina

1. Czy ZamawiajEcy dopuSci do zaoferowania bie2niq z zakresem prqd 6ci 1-22 km/h?
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Odpowied,: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sq w opinii ZamawiajEcego wystarczajQce, a

nawet korzystniejsze od okre(lonych w zapytaniu i mogq byi dopuszczone w postepowaniu.



Odpowiedi: Tak, 1km/h to wystarcza.iEca dolna warto6i zakresu.

Odpowiedi: Tak, okre(lone parametry mialy wskazywaC minimalny zakres, zatem ten podany przez

Oferenta spelnia wymagania.

1. Czy Zamawiajlcy dopuSci do postqpowania w6zek z regulacjq wysoko6ci w zakresie 620 - 940 mm?

Odpowiedl: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sQ w opinii Zamawiajacego wystarczajAce i

mogq byi dopuszczone w postqpowaniu.

2. Czy Zamawiajqcy dopusci w6zek kt6ry jest wykonany w oparciu o wszystkie obowiqzujqce normy,

kt6ry jest zarejestrowanym urzqdzeniem medycznym, z deklaracjq zgodnoici, wykonany z

material6w gwarantujQcych latwe iskuteczna dezynfekcjg w zwiqzku z czym nie ma moiliwoici
namnaiania siQ bakterii, drobnoustroj6w, wirus6w i grzyb6w?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie takie jest wystarczajEce.

3. Czy Zamawiajqcy dopu5ci do postqpowania w6zek do transportu z 4 kolami o Srednicy 150 mm?

Odpowiedi: Tak, jest to zgodne z opisem.

4. Czy zamawiajqcy dopu5ci oparcie plec6w regulowane sprqiynami gazowymi z blokadE w zakresie 0-

65'?

Odpowiedi:

odpowiedi: Tak, rozwiqzanie takie jest wystarczajEce.

Dot. Poz. 75 t6i szoitalne zPO

1. Czy ZamawiajAcy dopusci l62ko szpitalne, w kt6rym pllot przewodowy pelni r6wniei funkcjq panelu

centralnego i umoiliwia uzyskanie wszystkich wymaganych iopisanych przez Zamawiajqcego

regulacji oraz pozycji leia?

Odpowiedl: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sq w opinii zamawiajEceBo wystarczajace i

moga byi dopuszczone w postqpowaniu. Jest to alternatywa technologiczna, nie wplywajEca na

funkcjonalnoSi.

mogq bya dopuszczone w postqpowaniu. Jest to alternatywa technol ogiczna, nie wplywajqca na

E(tfu nkcjonalno(i E

Dot. Poz.74 W6zek do transportu pacienta w pozvcii siedzacei i leiacei

Dot. Poz. 77 t6iko szpitalne zPo ortopedvczne

1. Czy ZamawiajAcy dopusci l62ko szpitalne ortopedyczne w kt6rym pilot przewodowy pelni r6wnie2

funkcjq panelu centralnego i umoZliwia uzyskanie wszystkich wymaganych iopisanych przez

ZamawiajEcego regulacji oraz pozycji leia?

Odpowiedi: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sE w opinii ZamawiajEcego wystarczajAce i



Dot. Poz,79 Urzadzeni e do zabieg6w polem magnetvcznvm iskiei czestotliwoici

1. Czy ZamawiajQcy wymaga 2leianekz dwoma aplikatorami przesuwnymi o Jrednicy minimum 70cm?

Odpowiedi: Tak, zamawiajEcy wymaga 2 lezanek z dwoma aplikatorami.

Czy Zamawiajacy wymaga kolumny jezdnej dla sterownika (6 uchylnie otwieranych schowk6w)?

Odpowiedi: Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia

Dot. Poz. 80 zestaw do pr6b wvsilkowvch z bieinia, cvkloerqometrem i defibrvlatorem

1. Czy zamawiajAcy dopuici wysokiej klasy defibrylatot kt6ry ma jednoodprowadzeniowe EKG?

Odpowiedi: Tak, pod warunkiem zachowania wszystkich funkcji medycznych.

2. Czy zamawiajEcy dopujci wysokiej klasy defibrylator; kt6ry nie jest wyposaZony w uniwersalne elektrody

dla doroslych i dla dzieci oraz nie ma przycisku zmiany pacjenta, ale posiada dwa rodzaje elektrod ipo
podlqczeniu rozpoznaje typ pacjenta?

Odpowied2: Tak, wskazane rozwi4zanie pozwala na zachowanie wymaganej funkcjonalno6ci.

3. Czy zamawiajqcy dopusci wysoklej klasy defibrylator, w kt6rym nie ma przycisku zmiany jqzyka, ale jest

moiliwoli zaprogramowania co najmniej dw6ch jqzyk6w i z poziomu ekranu wybrania jqzyka?

Odpowiedi: Tak, wskazane rozwiqzanie pozwala na zachowanie wymaganej funkcjonalnosci.

4. Czy zamawiajqcy dopu6ci wysokiej klasy defibrylator bez funkcji dopasowywania poziomu glo3no6ci

komunlkat6w do warunk6w otoczenia?

Odpowiedi: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sE w opinii zamawiajEcego wystarczajEce i

mogq byi dopuszczone w postqpowaniu.

5.Czy zamawiajQcy dopu(ci wysokiej klasy defibrylatot w kt6rym energia wyladowania wynosi 150J dla

pierwszego wytadowania i 200J dla ka2dego kolejnego wyladowania, a dla dzieci energia wyladowania

wynosi stale 50J?

Odpowiedi: Tak, nie jest to sprzeczne z zapisami zapytania ofertowego.

6. Czy zamawiajQcy dopuici wysokiej klasy defibrylator o wymiarach 26,5 x21,5 x7,5 cm?

Odpowiedi: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sq w opinii ZamawiajAceSo wystarczajEce i

mogq byc dopuszczone w postqpowaniu.

7. Czy zamawiajacy dopu6ci wysokiej klasy bie2niq, w kt6rej nie ma pomiaru tqtna podczas treningu, ale z

poziomu dolqczonego przeno(nego aparatu EKG jest moiliwoJi?
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Dot. Por. 82 Fotel laryngologicznv

1. Czy Zamawiajqcy dopu6ci fotel laryngologicznyo dlugo6ci 2020 mm?

Odpowiedi: Tak, rozwiEzanie takie jest moiliwie do zaakceptowania, przy zachowaniu funkcjonalno{ci.

Dot. Poz. 84 Fotel sinekolosicznv

L. Czy ZamawiajEcy dopujci fotel ginekologiczny z kEtem przechylu Trendelenburga w zakresie od 0 "

do 25 ", anty-Trendelenburga w zakresie od 0'+15 'oraz odchyleniem oparcia plec6w w zakresie

od0"do75'?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie takie jest moiliwie do zaakceptowania, przy zachowaniu

funkcjona lno5ci.

2. Czy ZamawiajAcy dopusci fotel ginekologiczny z zakresem regulacji wysokosci od 70 cm do 105 cm?

Odpowiedi: Tak, rozwiazanie takie jest mo2liwie do zaakceptowania, przy zachowaniu

funkcjonalno5ci.
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