Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu





Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP / 171 /2016

Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzęt medyczny/16.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko równoważne, spełniające opis parametrów z wbudowanym sterowaniem większości
funkcji w barierkach bocznych wewnątrz i zewnątrz barierek dla pacjenta i personelu oraz panelu centralnego na
kablu przewodowym z wszystkimi wymaganymi funkcjami dzięki czemu istnieje możliwość sterowania funkcjami
łóżka z każdego miejsca przy łóżku?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza łóżka z wbudowanym sterowaniem większości funkcji w barierkach bocznych wewnątrz
i zewnątrz barierek dla pacjenta i personelu oraz panelu centralnego na kablu przewodowym z wszystkimi
wymaganymi funkcjami.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne spełniające opis z możliwością zablokowania na 2 różnych
wysokościach? W praktyce wysokość pośrednia między złożoną a rozłożoną barierką nie jest stosowana, powiększa
tylko gabaryt łóżka i nie wnosi nowej funkcjonalności w opiece nad pacjentem.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza barierek bocznych z możliwością zablokowania na 2 różnych wysokościach.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający dopuści zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka
wykonane z tworzywa sztucznego zgodnie z opisem gdzie szczyty są mocowane w tulejach z mechanizmem
blokowania szczytów przed wypadnięciem na metalowej ramie wkładanej w tuleje?
Forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane
z tworzywa sztucznego zgodnie z opisem gdzie szczyty są mocowane w tulejach z mechanizmem blokowania
szczytów przed wypadnięciem na metalowej ramie wkładanej w tuleje.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający dopuści uchwyt na kasetę RTG z jednej strony, który ma możliwość przesuwania pod leżem z
pozycjonerem informującym o lokalizacji kasety z możliwością wykonania zdjęć RTG na długości leża od leża
pleców do ud włącznie?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza uchwytu na kasetę RTG z jednej strony, który ma możliwość przesuwania pod leżem
z pozycjonerem informującym o lokalizacji kasety z możliwością wykonania zdjęć RTG na długości leża od leża
pleców do ud włącznie.

Z poważaniem

