
Samodzielny Publiczny Zakfad Opipki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Pismo: materace/231- / 20tg | 4 Siedlce dnia: 2018-08-29

ODPOWIEDZ:
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pohstwo,
Uprzejmie informujr-.my, i2 do Zamawiajqcego wplynqla proSba o wyja$nienie zapisu specyfikacji
istotnych warunkdw zam6wienia, W postQpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (t,j. Dz. U.z2O!7 r, poz.'J.5792 p62n. zm.)w
trybie przetargu nieograniczonegq, na:

dostawq materacy przeciwodleriynowych do Szpitala SP ZOZ Siedlce,
Tre56 wspornnianej prof by jest nastqpujqca :

Zadanie nr L
1-, Prosimy o okreSlenie oczekiwanej skutecznoSciterapeutycznejtj. stopnia odle2yn iwagi pacjenta,

do kt6rej materaca ma nealizowai funkr:jq terapeutycznq

Zadanie nr 2
2. Prosimy o okre6lenie oczFkiwanej skuteczno3ci terapeutycznej tj. stopnia odlezyn iwagi
pacjenta, do kt6rej materaca ma rqalizowai funrkcjq terapeutycznq?

3. Prosimy o wyja6nienie czy l<omory materacil majq byi wykonane z poliuretanu
zapewniajqcego dlugotrwale u2ytkowanic' (min, 5 lat) czy z PCV - do kr6tkotrwalej eksploatacji?

4. Prosimy o wyiaSnienie CIzy miaterac ma posiadai obni2onq sekcjq piqt zapewniajqcq

dodatkowq redukcjq ucisku na tym obszarze?

pkt. 1- " Parametry techrriczno-u2ytfowe"
5. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 85x200 cm

pkt. 5 "Parametry techniczno-u2ytkowe"
6, Prosimy o dopuszczenie wydajno(ci pornpy na poziomie min. 6 l/min

7. Prosimy o dopuszczenie czasu cyklu 10 min,

8. Prosimy o odstilpienie od wy5wietlaczer LCD w prz'ypadku zaoferowania pompy wyposa2onej
we wskalnikidiodowe

9. Prosimy o dopuszczenie regulacji aktywnego algorytmu ustawiania ciSnienia w zaleznoSci od

masy pacjenta za pomocq pokrqtfd

10. Prosimy o wyjaf nienie czy pompa ma posiadai tryhr pielqgnacyjny (petnego wypelnienia)?
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Zadanie nr 3

LL Prosimy o okre6lenie oczekiwanej skuteczno6ci llerapeutycznej tj. stopnia odle2yn iwagi
pacjenta, do kt6rej lnateraca ma realizowai funkcjq terapeutycznq?

12. Prosimy o wyja6nienie c,zv komory materaca majE byi wykonane z poliuretanu

zapewniajqcego dlugotrwale u2ytl(owanie (min.5lat)czy z PCV- do kr6tkotrwalejeksploatacji?

13. Prosimy o wyjaSnienie pzy materac ma posiadai obnizonq sekcjq piqt zapewniajqcq
dodatkowel redukcjq ucisku na tyni obszarze

Pkt. L " Pariametry techniczno-u2ytkowe"
L4. Prosimy o dopuszczenie rqzmiaru 85x200 cm

Pkt. 5 " Pariametry telchrriczno-u2ytkowe"
15. Prosimy o dopuszczenie wydajnoSci pompy na poziomie min. 6 l/min

16. Prosimy o dopuszczenie c4asu cyklu 10 min.

17. Prosimy o c,dstqpienie od wy3wietlaczir LCD w przypadku zaoferowania pompy wyposa2onej
we wska2nikidiodowe

18. Prosimy o dopuszczenie regulac.ji aktywnego algorytmu ustawiania ci$nienia w zalezno5ci od

masy pacjernta za pomocE pokrQtla

19" Prosimy o wyjaSnienie czy pompa ma posiadad tryb pielqgnacyjny (pelnego wypetnienia)?

Zadanie nr 2 i nr 3
20. Prosimy o okre6lenie, do kt6rqgo stopnia odle2yn ma byi dostosowany materac;.

21,. Czy Zarnawiajqcy dopu6ci materac w'yposa2ony w l-8 kom6r poprzecznych?

22. Czy w rozumieniu punktu 5 Zamawiajqcy dopu6ci pornpq pracujqcq w zakresie ciSnienia 50-100
mmHg, wyposa2onq w tryb statfczny, wska2nik niskiego ci6nienia, wska2nik normalnego ci6nienia
oraz pokrqtto manualne do bdzstopniowej regulacji ci(nienia uwzglqdniajqce algorytm masy
pacjenta; dodatkowo pompq z wydajno6ciq 8 l/min, cyklem 6 minutowym, wyposa2onq w
szybkoztqczke oraz zaczepy do zawieszania na t62ku?

Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawifrjqceg,c w przedmiotowelj kwestiijest nastqpujqce:
Ad. L

Leczenie odte2yn < ll 0 lub wiqkszych. W'ytrzyntoloii materoca zgodnie z S\WZ.

Ad.2
Leczenie odteiyn < lll 0lub wiqkqzych. Wytrzymalolt materoco zgodnie z S|WZ.

Ad. 3
Zamawiojqcy wymqqo moteracy,lu ktt5rych komory wykonane sq z poliuretonu.

Ad.4
ZomowiojtTcy dopuszcza takie rozwiqzonie.

Ad. 5
Tak.
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Ad.6-7
Nie. Zamqwiojqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. B - 1_0

Za maw iaj qcy d op uszcza tokie rozwi qzo n ie.

Ad,71.

Leczenie odleiyn < lll 0 lub wieks[ych. WytrzymaloiC materocq zgodnie z S|WZ.

Ad,12
Zamowiojqcy wymogq moterqcy,lu ktdrych komory wykonane sq z poliuretanu.

Ad. 13

Zomowiajqcy dopuszcza tokie rozwiqzonie.

Ad, L4

Tak.

Ad, 1_5 -76

Nie. Zomowiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

Ad. 17 - L9

Za m aw ioj qcy dopuszczo tokie rozw iqza n i e.

Ad.20
Leczenie odleiyn min. < lll 0 lub wiqkszych.

Ad. 27 - 22

Tak.

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art,38 ust,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wied Publicznych (t.j. Dz, U.z20t7'r, poz. t5792 p6iin. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo
rozeslane do wszystkich wykonaWc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

Zamawiajqcy

IJIt(ih,i'-r
Samodzi blicz_,,u:i

Zaklsdu ciror.,.rtnc:
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