
W dniach 30-31.03.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska @ ksuc.pl, podany w zapytaniu
ofertowym nr 1.KSU.2023.RPO wptynqty pytania od Oferenta zainteresowa nego przyszlym

zam6wieniem. Poni2e.j znajdujE siq tre5ci pytad oraz odpowiedzi Zamawiajqcego:

Fotel Iaryngologiczny

Pytania

Czy Zamawiajqcy oczekuje fotela la ryngologicznego ze stalq wysokoSciE 520mm ?

W opisie widnienie sprzeczny zapis regulacji wysoko6ci za pomocq sprq2yn gazowych 60-100cm .

Uzasadnienie: Jeden produkt nie moze miei jednocze(nie stalej wysokosci o raz regulacji wysoko6ci w
jakim6 zakresie. Rekomendujemy fotel ze stala wysoko6ciq 520 mm poniewai taki fotel nigdy nie

ulegnie awarii a sprQ2yna gazowa kt6ra reguluje regulacje siedziska w zakresie 60-100cm jest
elementem- rozwiqzaniem techniczno - funkcjonalnym wysoce nara2onym na awaryjnoii.

Fotel ginekologiczny

Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z zapisu ,,lub ramionach wznoszqcych" regulowanych
elektromechaniczne? Uzasadnienie: rozwiqzanie ramion wznoszqcych jest przestarzatym
rozwiEzaniem techniczno funkcjonalnym, ponadto takie rozwiqzanie wymaga 2e elementy
konstrukcyjne sE podatne na dziatanie czynnik6w zewnqtrznych ( zalania, trudna dezynfekcja , trudne
czyszczenie, uszkodzenia mechaniczne przewod6w systemu sterujAcego itp.

Odpowiedi: Zapis o ramionach wznoszEcych jest opcjonalny, nie ma potrzeby realizacji obu podanych
wariantow

czy zamawiajqcy dopu(ci fotel ginekologiczny wyposa2ony w przechyl rrendelenburga w zakresie 0/
+20o przy jednoczesnym braku przechylu Antrytrendeneburga ? Uzasadnienie: przechyl
Antytrendelenurga nie jest potrzebny przy 2adnej procedurze ginekologicznej czy zamawiajqcy
zrezygnuje z zapisu KEt przechyly Trendelenburga -12-25 stopni, kQt przechylu antyTrendelenburga -
12-10 stopni, kqt odchylenia oparcia plec6w -12 do +40 stopni ? Uzasadnienie: kqt odchylenia oparcia
plec6w -12 do +40 o uniemozllwia wykonanie badanla ginekologicznego w poprawnej ergonomicznej
pozycji pacjenta a zapisy ,, Kqt przechyly Trendelenburga -12-25 stopni, kqt przechylu anty-
Trendelenburga -12-10 stopni'sq merytorycznie blqdne .

Odpowied2: Tak, podobne pytanie zadali
zawa rtych w nim sugestii.

r6wniei inni oferenci, Zamawiajqcy przychyla siq do
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Odpowiedl: lntencjq Zamawiajqcego byto wskazanie dw6ch mo2liwych opcji - stala wysokoSi lub
alternatywnie dopuszczana regulacja sprQ2ynE gazowq. Wyb6r opcji zale2y od Oferenta.



Prosimy o wyjasnienie rozbleinoici dot. poz 71 st6l rehabilitacyjny zmiennopozycyjny do awiczeh

manualnych,
Zamawiajqcy podaje w opisie:

,,St6l do masa2u 7 segmentowy z rqcznq zmianq wysoko(ci le2yska,

Regulacja wysokoici od 45 do 95 cm, przez silownik elektryczny, sterowany pilotem rqcznym."

Pytanie jak ma byi realizowana regulacja wysokoSci rqcznie czy elektrycznie bo z tych zapis6w to

.jedno wyklucza drugie. lak rqcznie jest realizowana to korbq przez czlowieka, a jak elektrycznie to
pilotem.
Prosimy o sprecyzowanie. Rqczny st6l bqdzie taiszy, ale jest to nie wygodne dla terapeuty.

Odpowiedi; Rzeczywi6cie, w zapisach wkradta siq niesp6jnoii. Prosimy o zastosowanie elektrycznej

regulacji wysokoici.

Pytania pozycja 90 wyposa2enie sterylizatornii Czy zamawiajqcy dopu(ci termodezynfektor kt6rego

glqbokodi minimalnie odbiega od wymaganej, a wynosi 67,8 cm ? Czy zamawiajqcy dopu6ci urzqdzenie

autoklaw o pojemno6ci 221co nieznacznie rd2ni siq od wymaganego ?

Odpowiedi: Tak, rozwiqzanie proponowane przez Oferenta jest wystarczajace i mo2e byi
dopuszczone.

Dotyczy poz. 66 Czy zamawiajqcy wymaga aby respiratory posiadal reduktor i butlq tlenowq co jest

niezbqdne do uruchomienia i kompleksowej pracy aparatu ?

Odpowiedi: Urzqdzenie powinno byi wyposazone we wszelkie elementy, umo2liwiajqce jego

prawidlowe u2ytkowanie.
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Dnia 31.03.2023 roku na adres mailowy Lqlgghqlgk3 jQ! j!!.pL podany w zapytaniu ofertowym nr
1.KSU.2023.RPO wptynqty pytania od Oferenta za interesowa nego przysztym zam6wieniem. Poni2ej

znajdulE siq treici pytafi oraz odpowiedzi Zamawiajqcego.

dotyczy poz. 40 Fotel do cwiczeh oporowych stawu kolanowego
1. Czy Zamawiajqcy dopusci do zaoferowania fotel do cwiczeh oporowych stawu kolanowego z

pe.lnym zakresem regulacji kqta (360 stopni) i rozdzielczosciq pomiaru kqta co 15 stopni?

odpowiedz: Tak, pelen zakres regulacji nie obniza funkcjonalnosci, zatem moze byc dopuszczony
Rozdzaelczo56 wskazana w pytaniu jest zgod na
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Dnia 31.03.2023 roku na adres mailowy &ieghg!$a@I!!!d, podany w zapytaniu ofertowym nr
1.KSU.2023.RPO wplynqly pytania od Oferenta zainteresowanego przysztym zamdwieniem. Poni2ej

znajdujq siq tre6ci pytad oraz odpowiedzi Zamawiajqcego.

Witryna chtod nicza na leki

Prosimy o dopuszczenie witryny na leki kt6ra ma zakres temperatury od 0'C do +10'C zamiast +1 do
+a) L.

Odpowiedi: Tak, po konsultacji z farmaceutq

wymogami do przechowywania lek6w.

dopuszczamy takie rozwiqzanie jako zgodne
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