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          Poznań, dnia 02 marca 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 51/17 

 Dz.Z.P.51/ 40 /2018 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 

leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia OAIiOM 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Część nr 2.1.: Łóżka do intensywnej terapii –  4 sztuki 

Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, w którym konstrukcja zapewnia prześwit 

pod łóżkiem 17 cm? Oferowany parametr tylko nieznacznie różnic się od wymaganego. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, które zamiast regulowanych klamer 

obejmujących materac posiada ramę leża, której konstrukcja nie pozwala na przemieszczanie się materaca? 

Materac „zatapia” się w ramie dzięki czemu materac jest zabezpieczony na całej powierzchni bocznej. 

Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2.1 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 14) 
 

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, w którym zakres regulacji kąta nachylenia 
segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża wynosi 62o? Oferowany parametr tylko nieznacznie 
różnic się od wymaganego. 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, w którym zakres regulacji segmentu uda w 
stosunku do poziomu ramy leża wynosi 20o? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Łóżka do intensywnej terapii, w którym zakres regulacji pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi -12° -, +12°? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, które nie posiada dodatkowego przycisku 
pozycji horyzontalnej, a osiągnięcie tego ułożenia uzyskuje się dostępnym przyciskiem elektrycznej funkcji CPR? 
Rozwiązanie to daje identyczny efekt jak w przypadku pozycji horyzontalnej. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, które posiada oświetlenie pod leżem, ale 
służące tylko do podświetlania przestrzeni wokół łóżka? Oświetlenie ułatwia pacjentowi bezpieczne opuszczenie 
łóżka po zmroku. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka do intensywnej terapii, które nie posiada  wizualnych wskaźników 
pokazujących kąt nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej, a wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu 
oparcia z zaznaczeniem m.in. kąta 30º i 45º wbudowane są w ramę leża i widoczne przy każdym ułożeniu łóżka? 
Łóżko posiada dodatkowo funkcję chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚, co umożliwia proste 
osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Część nr 2.2.: Łóżko do intensywnej terapii z wagą – 1 sztuka  

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które nie posiada sygnalizacji 
diodowej osiągnięcia wysokości minimalnej? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które nie posiada sygnalizacja 
pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, w którym konstrukcja zapewnia 
prześwit pod łóżkiem 17 cm? Oferowany parametr tylko nieznacznie różnic się od wymaganego. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które zamiast regulowanych klamer 
obejmujących materac posiada ramę leża, której konstrukcja nie pozwala na przemieszczanie się materaca? 
Materac „zatapia” się w ramie dzięki czemu materac jest zabezpieczony na całej powierzchni bocznej. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2.2 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 16) 
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Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, w którym zakres regulacji kąta 
nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża wynosi 62o? Oferowany parametr tylko 
nieznacznie różnic się od wymaganego. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, w którym zakres regulacji 
segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża wynosi 20o? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, w którym zakres regulacji pozycji 
Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi -12° -, +12°? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które posiada oświetlenie pod 
leżem, ale służące tylko do podświetlania przestrzeni wokół łóżka? Oświetlenie ułatwia pacjentowi bezpieczne 
opuszczenie łóżka po zmroku. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które nie posiada  wizualnych 
wskaźników pokazujących kąt nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej, a wizualne wskaźniki kąta nachylenia 
segmentu oparcia z zaznaczeniem m.in. kąta 30º i 45º wbudowane są w ramę leża i widoczne przy każdym 
ułożeniu łóżka? Łóżko posiada dodatkowo funkcję chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚, co 
umożliwia proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które nie posiada alarmu 
opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia? Łóżko posiada dodatkowo funkcję 
chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚, co umożliwia proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą bez możliwości  zapisania 
ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta? Łóżko podaje aktualną wagę po 
naciśnięciu przycisku wagi. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, w którym zalecany maksymalny 
udźwig masy ciała pacjenta wynosi 185 kg?  
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które posiada cztery pasy do 
unieruchomienia pacjenta? Oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 22 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, w które nie posiada wskaźników 
pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 23 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z wagą, które nie posiada  graficznego 
interfejsu użytkownika? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Część nr 11 - Materac przeciwodleżynowy – 5 sztuk 

Pytanie nr 24 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wymiarach 85 x 195 cm? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 25 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, który nie posiada 3 stref zapewniających redystrybucję nacisku 
na skórę pacjenta? Materac wyposażony w 19 komór w tym 3 statyczne w strefie głowy. Dodatkowo materac 
wyposażony został w system pozwalający na odprowadzenie wilgoci i ciepła z wnętrza materaca, co pozwala 
osuszyć powietrze otaczające komory ora zapewnić pacjentowi większy komfort. 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 26 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, który posiada 19 komór w tym 3 statyczne w strefie głowy? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, który nie posiada możliwości rozłączenia warstwy komór 
powietrznych od podkładu z pianki? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, który nie posiada manualnej oraz automatycznej blokady 
funkcji? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, który nie posiada strefy pięt z nachyleniem? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Część 8 Urządzenie do leczenia nerkozastępczego 
Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z kolorowym ekranem dotykowym o wielkości 10,5”? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 8 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 15, 34) 
 

Część nr 1.: Defibrylator – 1 sztuka 

Pytanie nr 31 

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z regulacją energii defibrylacji ręcznej w zakresie 1-200J?  Aktualnie 
w defibrylacji, dąży się do obniżenia maksymalnych energii odpowiedzialnych za uszkodzenia serca i jak wykazały 
liczne badania nie zwieszających skuteczności zabiegu. Większość nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych 
posiada maksymalne wartości energii na poziomie 200 J lub niższe i zapewniają one osiągnięcie celu defibrylacji na 
podobnym poziomie w porównaniu do aparatów posiadających wyższą maksymalną wartość energii. Zgodnie z 
Wytycznymi Resuscytacji - 2015  ERC-  zaaprobowanymi  przez Polską  Radę Resuscytacji – niskoenergetyczna 
defibrylacja dwufazowa o energii 200J została wprowadzona do standardów postepowania w zakresie 
kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS – Advanced Life Support) zarówno w działaniach szpitalnych jak i 
przedszpitalnych. Nigdzie w Wytycznych nie wskazano  na  wartość 360J (jako przyjętą/zalecaną) , którą 
Zamawiający przyjął  w postępowaniu jako parametr graniczny.   
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 10) 
 

Pytanie nr 32 

pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji 
serca w zakresie 30 - 300 /min.? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 16) 
 

Część nr 2.2.: Łóżko do intensywnej terapii z wagą – 1 sztuka 

Pytanie nr 33 
pkt. 40. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łózko z dopuszczalną masą pacjenta 215kg ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany w Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2.2 – stanowi załącznik do 
wyjaśnień (poz. 40) 
 
Część nr 11 - Materac przeciwodleżynowy – 5 sztuk 
Pytanie nr 34 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby materace przeciwodleżynowe opisane w części nr 11 były wyrobami 
medycznymi klasy IIa? 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 

 
Załączniki: SIWZ po zmianie; Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1; Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2; Opis 
przedmiotu zamówienia dla cz. 8 

 

 
 
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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