
Dnia 29.03.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska@ksuc.ol. podany w zapytaniu ofertowym nr
1.KSU.2023.RPO wplynqly pytania od Oferenta zainteresowanego przyszlym zam6wieniem. Poniiej
znajdujA sie treJci pyta6 oraz odpowiedzi Zamawiajecego.

dot. poz. 12 Szafa pielqgniarska

1. Czy ZamawiajQcy dopusci szafe zamykanq zamkiem baskwilowym regulujqcym w tnech punktach?
Proponowany parametr jest lepsry od wymaganego.

dot. poz. 14 Szafa metalowa lekarsko-pielqgniarska
1. Czy zamawiajQcy dopulciszafe zamykanq zamkiem baskwilowym regulujqcym w trzech punktach?
Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego.

Odpowiedi: Tak, parametr jako lepszy moie byd dopuszczony

dot. poz. 15 Witryna/Szafa chlodnicza na leki
1. Czy ZamawiajEcy dopuSci chlodziarke o wymiarach 600/510/1800mm?

Odpowiedi: Tak, zmiana parametr6w na oferowane nie wptywa na funkcjonalnoSd, mogq byt
dopuszczone.

dot. poz.20. Waga lekarska
1. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zaoferowanie wagi o wymiarach (szer. x wys. x gl.): 360 mm x
1100 mm x 480 mm?

Odpowiedi: Tak, rmiana parametr6w na oferowane nie wptywa na funkcjonalnoSd, mogq byi
dopuszczone.

dot. poz. 28 Pasy Slizgowe
1. Cry ZamawiajQcy dopuSci do zaoferowania pasy glizgowe do pzenoszenia pacjenta z 2
aluminiowymi uchwytami od strony glowy i n6g pacjenta?

Odpowiedi: Nie, wymagane lest min. 6 uchwyt6w dla zachowania funkcjonalno{ci.

2. Czy Zamawiajecy dopu$ci do zaoferowania pasy ilizgowe o wymiarach (cm) 55 x 177
(po rozloieniu)?

Odpowiedi: Tak, OPZ okre6lalo wymiary minimalne, proponowane rozwiqzanie nie jest sprzeczne.

dot. poz. 30 Laski

1. Czy Zamawiajqcy dopu{ci do zaoferowania regulacjq wysokoici dla lasek w przedziale: WysokoSd
(cm) 73,5 - 96 - pozostale parametry zgodne z minimalnymi
wymaganiami.

Odpowiedi: Tak, r6inica w tak minimalnym zakresie nie wptywa na funkcjonalno6i.

dot. poz. 34 W6zek inwalidzki z podparciem glowy:
1. Cry ZamawiajQcy dopulcido zaoferowania w6zek inwalidzki bez otworu sanitarnego

P

zBrz

Odpowiedi: Tak, parametr iako lepszy moie byd dopuszczony.
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- pragniemy zauwaiyi, ie tego typu w6zki zostaly wycofane z produkcji ze wzglqdu na
rozporzEdzenia NFz.

Odpowiedi: Tak, wymogi NFz sa w tym przypadku nadrrqdne.

2. Czy ZamawiajQcy dopuSci do zaoferowania w6zek inwalidzki z podparciem glowy z obciEieniem do
r20 kg?

Odpowiedi: Tak, proponowane parametry sq wystarrzajEce, mogq byd dopuszczone

dot. poz. 32 Chodziki
1. Czy Zamawiajqcy dopuJci do zaaferowania chodziki z regulacjq wysokofci w przedziale 78 - 93 cm?

Odpowiedi: Tak, rSinica w tak minimalnym zakresie nie wptywa na funkcjonalnoS6.

dot. poz.42. Stolik / szafka przyl62kowa

1. Czy Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania szafke przyl6ikowq wyposa2ona wjednq szufladq
g6rnA, otwierany drzwiczkami kontener z p6lkq miqdzy nimi?

Odpowiedi: Tak, kontener pod szufladq spelnia funkcjq drugiej szuflady.

2. Czy Zamawiajqcy dopuScido zaoferowania szafkq przyl6ikowq o wymiarach 80 cm x 40 cm x 4G cm
(wysokoii x szerokoft x glqboko3d) iszerokoici 52 cm ze zloionym blatem bocznym?

Odpowiedi: Nie, prosimy o zachowanie wymiar6w dopuszczonych w OpZ (do wyboru dwa
warianty).

dot. poz. 45 Materace przeciwodleiynowe
1. Cry ZamawiajEcy uzna za spelniajAcy wymogi SWZ materac przeciwodleiynowy wykonany z pCV

wzmocnionego nylonem?

Odpowiedi: Tak. nie jest to sprzecrne z zapisami OPZ

2. Czy Zamawiajqcy uzna za spelniajqcy wymogi SWZ materac przeciwodleiynowy przeznaczony dla
pacjent6w o wadze do 150k9?

Odpowiedi: Nie, ten limit jest za niski,

Odpowiedi: Tak, r6inica w tak minimalnym zakresie nie wptywa na funkcjonalno3d.

dot. Poz.56. UrzEdzenie do masaiu wirowego kofczyn dolnych i krqgoslupa
1. Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania urzqdzenie do masazu koriczyn dolnych i mniejsze nii
140x80x100cm co jest korzystniejsze z punktu widzenia rozlokowania w pomieszczeniu, a
jednoczeSnie spelnia pozostale minimalne wymogi Zamawiaiqcego?

Odpowiedi: Oferent nie okreilil, o ile mnieisze sa proponowane wymiary.
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dot. poz- 48 W6zek higieniczny
1. Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania w6zek higieniczny o dlugo6ci leia (dlugo(d dna wanny)
1850mm?



dot. poz. 69. Bieinia rehabilitacyjna
1. Czy Zamawiajacy dopuSci do zaoferowania bieiniq rehabilitacyjnq z zakresem prqdkoJci 1-
22km/h?

Odpowiedi: Tak, 1 km/h to wystarczajqca dolna wartoid rakresu

2. Cry ZamawiajEFl dopuSci do zaoferowania bieiniq rehabilitacyjnE z regulacjq kqta nachylenia
o-15%?

Odpowiedi: Tak, okreJlone parametry mialy wskazywad minimalny zakres, zatem ten podany przez

Oferenta spelnia wymagania,

dot. poz. 69 Bieinia rehabilitacyjna
1. Czy Zamawiajqcy dopuJcido zaoferowania bieiniq rehabilltacyjna z zakresem predko5ci 0,5-
25km/h?

Odpowiedi: Tak, proponowane parametry sA wystarczajEce, mogq byd dopuszczone.

2. Cry ZamawiajEcy dopulcido zaoferowania bieinie rehabilitacyjnq z regulacjq kqta nachylenia
o-79%?

Odpowiedi: Tak, okreslone parametry mialy wskazywad minimalny zakres, ratem ten podany prrez
Oferenta spelnia wymagania.

3. Czy Zamawiajecy dopulcido zaoferowania bieinie rehabilitacyjnq z pasem biegowym o
powienchni 55G160Omm?

Odpowiedi: Tak, r6inica w tak minimalnym zakresie nie wptywa na funkcjonalnoid.

dot. poz. 83 Fotel laryngologiczny
1. Czy Zamawiajqcy oczekuje fotela laryngologicznego ze stalQ wysokojciq 52Omm ?

W opisie widnienie sprzeczny zapis regulacji wysoko6ci za pomoca spreiyn gazowych GO-

100cm .

Uzasadnienie: Jeden produkt nie moie miee jednoczeinie stalej wysokoici o raz regulacji
wysokoici w jakimS zakresie. Rekomendujemy fotel ze stala wysokoJcie 520 mm poniewai
takifotel nigdy nie ulegnie awarii a spreiyna gazowa kt6ra reguluje regulacje siedziska w
zakresie 60-10ocm jest elementem- rozwiqzaniem technlczno - funkcjonalnym wysoce
naraionym na awaryjnoSd.

Odpowiedi: Regulacja wysoko5ci byla dopuszczona jako rotwiQzanie alternatywne, fotel ma
odpowiadad jednel z wersji, wybranej pzez oferenta.

dot. poz.84. Fotel zabiegowy uniwersalny
1. Czy ZamawiajQcy zrezygnuje z zapisu,,lub ramionach wznoszqcych ,, regulowanych
elektromechaniczne?
uzasadnienie: rozwiqzanie ramion wznoszEcych jest przestarzalym rozwiqzaniem techniczno
funkcjonalnym, ponadto takie rozwiqzanie wymaga 2e elementy konstrukcyjne sq podatne
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na dzialanie czynnik6w zewnqtrznych (zalania, trudna dezynfekcja, trudne czyszczenie,
uszkodzenia mechaniczne przewod6w systemu sterujQcego itp.

Odpowiedl: Ramiona wznoszece byly dopuslczone iako rozwiqzanie alternatywne, fotel ma
odpowiadat jednej z wersji, wybranej prrez oferenta.

dot. poz. 85 Fotel ginekologiczny
1. Cry ZamawiajQcy dopuSci fotel ginekologiczny wyposatony w przechyl Trendelenburga
w zakresie 0/ +20o przy jednoczesnym braku przechylu Antrytrendeneburga?
Uzasadnienie: pnechyl Antltrendelenurga nie jest potrzebny przy iadnej procedurze
ginekologicznej

Odpowiedi: Tak, fotel bez pozycji Anty-Trendelenburga jest dopuszczany.

2. Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z zapisu Ket pnechyly Trendelenburga -12-25 stopni, kEt
przechylu anty-Trendelenburga -12-10 stopni, kat odchylenia oparcia plec6w -12 do +40
stopni ?

Uzasadnienie: klt odchylenia oparcia plec6w -12 do +40 o uniemoiliwia wykonanie badania
ginekoloSicznego w poprawnej ergonomicznej pozycji pacjenta a zapisy,, Kat przechyly
Trendelenburga -12-25 stopni, kqt pnechylu anty-Trendelenburga -12-10 stopni' sq
merytorycznie bledne

Odpowiedi: Tak, przychylamy sig do sugestii oferenta, moina pominqi wskazane zapisy.
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