
Dnia 28.03.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska@ksuc.pl, podany w zapytaniu ofertowym nr
1.KSU.2023.RPO wptynqty pytania od Oferenta zainteresowanego przysztym zam6wieniem. Poniiej
znajduj4 siq tre3ci pytafi oraz odpowiedziZamawiajqcego.

DOTYCZY ZAPISOW SIWZ Zalqcznik 2A Wymagane minimalne parametry techniczne
Pytania
Dotyczy poz l t6iko do masaiu leczniczego i rehabilitacji
t.L Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie t6ika do masaiu leczniczego i rehabilitacji, na
konstrukcji opaftej na czterech profilach - ,,nogach", zamiast konstrukcji krzy2akowej, reszta
parametr6w zgodna z SIWZ, takie rozwiqzanie jest tarisrym rozwiqzaniem a r6wnie2 stabilnosd l6ika
jest zachowana. Poni2ej zdjqcie poglqdowe,

Odpowiedi: Tak, pod warunkiem zachowania pelnej funkcjonalno6ci i stabilnoici.

L.2 Czy Zamawiajqcy dopuSci l6iko do masaiu leczniczego i rehabilitacji o konstrukcji krzyiakowej ale
o regulacji wysoko6ci w zakresie od 50 cm do 90 cm?

Odpowiedi: Tak, r6inica w tak minimalnym zakresie nie obniia funkcjonalno6ci.

Dotyczy poz.7 Pomocnlk zablegonry
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie Pomocnika zabiegowego, kt6ry ma Stelai
aluminiowo stalowy malowany proszkowo + blaty ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedi: Tak, nie jest to sprzeczne z zapisami OpZ.

Dotyczy poz. 19 Stolik zabiegowy pielqgniarski
Czy Zamawialecy dopu6ci stolik o poniiszych parametrach:
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. WysokoSd 810 mm

. Reszta parametr6w jak w SIWZ.

Odpowiedi: Tak, podane parametry sq wystarczaiQce. WysokoSt byla podana u, wartoici
maksymalnej, wiQc propozycia oferenta nie jest sprrec2na r OPZ.

Dotyczy poz, 24 Aparat do mierzenia cianienia krwi
Czy Zamawiajqcy dopujci stolik o poniisrych parametrach:
Cisnieniomiez z glowicq metalowa ale obrotowq, aparat do mierzenia RR zegarowy, zintegrowany, z

mankietem jedno drenowym dla doroslych standard glowica obrotowa wykonana ze stali o Srednicy
58 mm?

Odpowiedi: Tak, podane parametry sq wystarrzajice.

Dotyczy por 25 Ssakl elcktryczne
Czy Zamawiaj?cy wyrazi zgodq na zaoferowanie profesjonalnego ssaka o poniiszych parametrach:

. Pompa pr6iniowa bezolejowa
Odpowiedi: Tak, OPZ dopuszcza takie rozwiEzanie.

. Masa: 5,1 kt
Odpowiedi: Tak, r6inica w tak minimalnym zakresie nie stanowi przesrkody funkcionalnej

o WVmiary ber w6zka ldl, x wys, x szer.): 40 x 18 x 37 cm
Odpowiedi: Tak, zapytanie okreilalo wymiary minimalne.

. Przeplyw: 78l/mio.
Odpowiedi: Tak, 25 lto warto6a minimalna.

Odpowiedi: Nie, wymagany lest taboret ze stali nierdzewnej.

Dotyczy po, 35 ATIA5
Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiajqcego,
Zamawia.iqcy przy atlasie wymienia:

,,Funkc.ie dwiczeri: motylek/ wioslowanie, wyciqg z 96ry i z dolu, wyciskanie, dwic2enia miqsni ramion,
grzbietu, klatki piersiowej i bzucha. ,,

Slowo wyciskanie - dotyczy treningu/wykonywania wyciskania n6g i rak , czy tylko wykonywania
wyciskania rqk???

Odpowiedi: slowo ,,wyciskanie" odnosilo siq do treningu rEk.

DOWCZY poz 36
1. Czy zamawiajqcy dopulci wysokiej klasy cykloergometr wyposaiony w elektrowirowy system

hamowania?

Odpowiedi: Tak, iest to zgodne z zapisami OPZ.

2. Czy zamawiajacy dopu5ci wysokiej klasy cykloergometr, w kt6rym jest regula por6w w formie 5
gotowych program6w i 10 program6w do zdefiniowania przez uiytkownika? P
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Dotyczy poz 27 Taboret prysznicowy
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodq na zaoferowanie taboretu prysznicowego wykonanego z lekkiej
aluminiowej ramy odpornej na korozjq, pozwoli to znacznie zmniejszyC koszty zakupu ze wzglqdu na
uiyty material w por6wnaniu do koszt6w stali nierdzewnej.
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3. Czy zamawiajacy dopu$ci wysokiej klasy cykloergometr, w kt6rym siedzisko jest regulowane
w pionie, a kierownica jest regulowana pod kqtem?;

Odpowiedi: Tak, jest to zgodne z zapisami OPZ.

4.Czy zamawiajacy dopuSci wysokiej klasy cykloergometr, w kt6rym nie ma wbudowanego modulu
EKG, ale jest moiliwoSt dolqczenia kompaktowego aparatu EKG?;

Odpowiedi: Tak, pod warunkiem zachowania funkcjonalnoSci i uwzglqdnienia zewnqtrrnego ENG w
ofercie.

Dotyczy poz. 37 Porqee do nauki chodzenia
Czy ZamawiajEcy dopu6ci Porecze do nauki chodzenia o: Regulacji rozstawu porqczy - 350-750 mm

odpowiedi: Nie, prosimy o zachowanie przynajmniej minimalnych wymiar6w podanych w oPz.

Dotyczy 42 Szafka przyftiikowa
Cry zamawiajQcy dopufci szafkq przyl6ikowq wyposaionq w.jednq szufladq ijednq komorq zamykanq

drzwiczkami oraz wyposa2ona w dodatkowq p6tkq np. na obuwie w dolnej czgSci szafki?

Odpowiedi: Tak, poniewai w proponowanym ukladzie komora zamykana a spelnia funkcjg drugiej
szuflady.
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Odpowiedi: Tak, parametry wskazane przez Oferenta sq w opinii Zamawiajqcego wystarclajqce, a

nawet korzystniejsze od okreSlonych w zapytaniu i mogq byd dopusz€zone w postqPowaniu.

Dotyczy poz. 45 Materac P.Odleiynowy
1. Czy zamawiajecy wymaga pompy ultraniskociSnieniowej o zakresie cisnienia 10'50 mmHg?

Odpowiedi: Nie jest to wym6g obligatoryjny i nie bqdzie dodatkowo punktowany.

2. Czy Zamawiajecy wymaSa pompy, kt6ra posiada przynajmniej dwa tryby pracy,

zmiennociSnieniowy i stalociSnieniowy?

Odpowiedi: W OPZ podano tryb zmiennociSnieniowy, iest to wym6g minimum.

3. Czy Zamawiajecy wymaga pompy o stalym czasie clklu pracy 12 minut?

Odpowiedi: Nie iest to wym6g obligatoryjny i nie bedzie dodatkowo punktowany,

4, Czy Zamawiajlcl wymaga pompy z zewnQtrznym filtrem przeciwtluszczowym?

Odpowiedi: Nie iest to wym69 obligatoryjny i nie bqdzie dodatkowo punktowany.

5. Czy ZamawiajQcy wymaga pompy z zewnQtrznym filtrem antybakteryjnym?

odpowiedi: Nie iest to wym69 obligatoryiny i nie bqdrie dodatkowo punktowany.



Dotyczy pozycja 55 defibrylator
L/Czy zamawiajqcy dopuSci wysokiej klasy defibrylator, kt6ry ma jednoodprowadzeniowe
EKG?

Odpowiedi:
Tak, pod warunkiem zachowania wszystkich funkcli medycznych.

2/Czy zamawiajecy dopuJci wysokiej klasy defibrylator, kt6ry nie jest wyposaiony w uniwersalne
elektrody dla doroslych idla dzieci oraz nie ma przycisku zmiany pacjenta, ale posiada dwa rodzaje
elektrod i po podlqczeniu rozpoznaje typ pacjenta.;

Odpowiedi:
Tak, wskazane rozwiquanie pozwala na zachowanie wymaganej funkcjonalno3ci,

3/ Czy zamawiajqcy dopu3ci wysokiej klasy defibrylator, w kt6rym nie ma przycisku zmiany jqzyka, ale
jest moiliwo5i zaprogramowania co najmniej dw6ch jqzyk6w i z poziomu ekranu wybranla jqzyka?

Odpowiedi:
Tak, wskazane rozwiqzanie pozwala na zachowanie wymaganej funkcjonalnoSci

Odpowiedi:
Tak, parametry wskazane pzez Oferenta se w opinii Zamawiajlcego wystareajqce i mogq byi
dopuszczone w postqpowaniu.

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

6/Czy zamawiajqcy dopuici wysokiej klasy defibrylator o wymiarach 26,5 x Z!,5 x 7 ,S

Odpowiedi:
Tak, parametry wskazane przez Oferenta sq w opinii Zamawiajecego wystarczalace I mogq byd
dopusrczone w postqpowaniu,

J

M,nBrzu,r',.

P

4/ Czy zamawiajlcy dopu3ci wysokiej klasy defibrylator bez funkcji dopasowywania poziomu
glolno5ci komunikat6w do warunk6w otoczenia?

s/Czy zamawiajQcy dopuJci wysokiej klasy defibrylator, w kt6rym energia wyladowania wynosi 150J
dla pienrrszego wyladowania i 20OJ dla ka2dego kolejnego wyladowania, a dla dzieci energia
wyladowania wynosi stale 50J?;



Dotyczy pozycja 65 Respiratory:
1. W zwiq2ku z ogloszonym postqpowaniem pytamy ZamawiajQcego czy dopuici respirator

transportowy do wentylacji doroslych i dzieci, wyposaiony tylko w tryby wentylacji lppv i

SIMV, z bateriq nieladowalnq umoiliwiajqcq pracq respiratora w warunkach ratunkowych
przez 2 lata, filtr powietrza wewnqtz urzqdzenia chroniacy w trakcie trybu pracy AIR MIX
alarmy rozlqczenia iza wysokiego ciSnienia w drogach oddechowych?

Odpowiedi: nie, po konsultacji z lekarzem anesteziologiem nie dopuszczamy tego rozwiazania.

2, W zwiazku z ogloszonym postqpowaniem pytamy ZamawiajQceto czy dopu3ci respirator
transportowy do wentylacji dorostych idzieci wyposaiony w r6wnowaine do OpZ tryby
wentylacji: IPPV (kontrolowana objetoSc), SIMV+ASB (ci5nieniowe wspomaganie oddechu).
EiLevel+ASB, PRVC+AS8, PCV, aPCV, CPAP+ASB, DEMANO, RSt, CPR, spetniajaq pozostale
wymagania OPZ?

Odpowiedi: Respirator taki moie byd dopuszczony, pod warunkiem odpowiedzi twierdzqcej na

poniisze kwestie:

1, Urredzenie musi siq nadawad do pracy w warunkach opieki dfugoterminowej, tj.

umoiliwiat prace ciegla. W przypadku, gdy nie ma on takiej moiliwo5ci, nie moie byt

dopuszczony.

2. W5r6d posiadanych alarm6w kontrolnych obligatoryjnie musi posiadad alarm

powiadamiajecy o rozlEczeniu ukladu oraz nadmiernym ciSnieniu w drogach oddechowych.

Urzqdrenie nie posiadajqce tych dw6ch alarm6w nie moie byd dopusrczone.

3, Urzqdzenie spelnia pozostale wymogi, opisane jako minimum w zapytaniu ofertowym.

Dotyczy poz. 85 FOTEL UNIT STOMATOTOGICZNY
1) Czy Zamawiajqcy wykreSli zapis:

Anty- Trendelenburga poniewai fotele stomatologiczne nie posiadaje Anty-Trendelenburga a tylko
Trendelenburga. Parametr ten dedykuje sie do l6iek i w6zk6w transportowych

Odpowledi: Tak, dopuszczalny jest fotel bez pozycji Anty-Trendelenburga.

2) DOT. LAM PA

Czy Zamawiajqc.y dopuici lampq, bezcieniowq, regulowanq skokowo w zakresie min. 15OOO, 25OOO,

30000 oraz 23000 Swiatlo i6he.

Odpowiedi: Tak, takie rozwiqzanie jest wystarczaiace.

3} DOT. PANET LEKARZA.

Czy zamawiajQcy dopuJci stolik lekarza bez hamulca pneumatycznego ruchu
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Odpowiedi:
Tak, parametry wskazane pnez Oferenta se w opinii Zamawiajaceto wystarczajace i mogq byi
dopuszczone w postepowanlu.

4) DOT. BLOK SPLUWACZKT

Czy Zamawiajqcy zrezygnu.ie z zapisu "Slinociqg pzeptywowy"? Jest to element zbqdny skoro
Zamawiajqcy wymaga pompy ssEcej.

Odpowiedi:
Tak, parametry wskazane pnez Oferenta sE w opinii Zamawiajqcego
dopuszczone w postepowaniu.

i mogq byd
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