
Dnia 30.03.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska(oksuc.ol, podany w zapytaniu ofertowym nr
1.KSU.2023.RPO wplynqty pytania od Oferenta zainteresowanego przyszlym zam6wieniem. Poniiej
znajdujE siq treSci pytai oraz odpowiedzi Zamawiajecego.

dot. Poz, 57 l6iko do kqpleli sucheJ kwosowqglowel
1. Czy zamawiajqcy dopu(ci do zaoferowania l6iko do kqpieli suchej kwasoweglowej o

wymiarach 215 x 70 x 98 cm?

Odpowiedi: Tak, parametry sQ wystarc2ajqce i mogA byt dopuszczone.

dot. Poz. 67. Kotdiomonitot
1. czy zamawiajqcy dopugci do zaoferowania kardiomonitor bez pomiaru inwazyjnego ci6nienia

krwi oraz pomiaru rzutu minutowego serca za pomocq metody termodylucji? Pragniemy
zauwaiyd, ie tego typu monitory z takimi pomiarami stosowane m.in. na oddzialach
lntensywnej Opieki Medycznej oraz oddzialach Kardiologicznych.

odpowiedi: opisane w OPz parametry wynikaja, wytycznych NFZ, nie moiemy zatem dopu(cit
odstepstwa w tym zakresie.

dot. Poz. 72. Stdl do iwiaert indywidualnych
1. Cry Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania st6l do dwiczed indywidualnych o szeroko6ci 100-

120 cm?

Odpowiedi: Tak, parametry sq wystarczajqce i mogq byi dopuszczone.

dot. poz. 73 l6iko szpitolne ruchome / trunsportowe
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiajqcy mial na my3li wymaga.iEc: ,,Leie dwusegemtnwoe,
pokMe zdejmowalnymi oslonami, z tworzywa odpornego na zmywanie i dezynfekcjq"
1. Czy Zamawiajqq mial na my(li materac w pokrowcu zdejmowalnym odpornym na zmywanie i

dezynfekcjq?

Odpowiedi: Tak, powloka wienchnia musi byt odporna na zmywanie idezynfekcjq.

dot. poz 74, Wdzek dotrunsportu pocjento w pozycji siedzqcej i leiqcej
1. Czy ZamawiajQcy dopuSci do zaoferowania w6zek do transportu pacjenta z regulaciq wysoko(ci w
zakresie od 650 mm do 980 mm (570 mm do 900 mm bez materaca)

Odpowiedi: Tak, parametry sq wystarczajace I mogq byC dopuszczone.
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2. czy zamawia,iAcy dopu{ci do zaoferowania materac od dolu pokryty powiezchni4
antyposlazgowa co w kontakcie z ph^q HPL, z kt6rej wykonane jest leie w6zka uniemoiliwia
jego przesuwanie, dodatkowo po obu stronach leia znajdujq siq ograniczniki pomagajqce w
poprawnym uloieniu materaca?

odpowiedi: Tak, parametry sq wystarciajqce i mogq byi dopus:czone.

3. Cry Zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania w6zek do transportu posiadajacy jednq

wielofunkcyjnq diwi8nie od strony n6g pacjenta pozwalajqcq na blokadq centralnq oraz

blokadq jazdy kierunkowej?

odpowiedi: Tak, parametry sq wystarczajqce i mogq by( dopuszczone.

4. Cry zamawiajqcy dopuSci do zaoferowania w6zek transportowY wyposaiony w 2 erSonomiczne

uchwyty do prowadzenia po stronie n6g pacjenta oraz barierke po stronie glowy umoiliwiajqcq
prowadzenie oraz dodatkowo chroniEcq glowq paclenta?

Odpowiedi: Tak, parametry sq wystarczajqce i mogq byt dopuszczone.


