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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/38/2017 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   na   dostawę łóżek i   matera  cy przeciwodleżynowych dla SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia.
Pytanie 1 – dot. pakietu nr 1- materace 
Czy Zamawiający wymieniając w opisie „z 2 filtrami”, miał na myśli zewnętrzne, kapsułkowe, antybakteryjne
filtry powietrza, w tym 1 zapasowy?
Odpowiedź:   TAK

Pytanie 2  – dot. pakietu nr 1 - materace 
Czy Zamawiający wymieniając  w opisie  pokrowca „  z  możliwością  mycia  i  dezynfekcji”  żąda możliwości
prania w temperaturze co najmniej 950C i suszenia temperaturze do 1150C ?
Odpowiedź:   TAK, Zamawiający miał na myśli pranie w temp. 95 stopni C.

Pytanie 3  – dot. pakietu nr 1 - materace 
 Czy Zamawiający żąda pokrowca z materiału wielokierunkowo rozciągliwego?
Odpowiedź:   Zamawiający żąda pokrowca z materiału elastycznego.

Pytanie 4  – dot. pakietu nr 1 - materace 
Czy Zamawiający żąda materaca wykonanego z poliuretanu,  co gwarantuje wieloletnią użyteczność materaca?
Odpowiedź:   TAK

Pytanie 5  – dot. pakietu nr 1 - materace 
Czy  Zamawiający  żąda  materaca  o  wysokości  co  najmniej  13  cm,  co  umożliwia  terapię  odleżyn  do  III0

włącznie ?
Odpowiedź:      Zamawiający żąda   materacy do proflaktyki i leczenia odleżyn III i IV stopnia.

Pytanie 6  – dot. pakietu nr 1 - materace 
Czy Zamawiający żąda, aby maksymalne ciśnienie pompy nie przekraczało 60 mm Hg,  co umożliwia terapię
odleżyn do III0 włącznie ?
Odpowiedź:   Zamawiający żąda   materacy do proflaktyki i leczenia odleżyn III i IV stopnia.

Pytanie 7  – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem uniesienia oparcia pleców 65° za pomocą mechanizmu śrubowego?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 8  – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne 
Czy Zamawiający dopuści  łóżko  wyposażone w barierki  boczne,  pojedyncze,  po każdej  stronie,  metalowe,
lakierowane proszkowo?
Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.
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Pytanie 9   – dot. pakietu nr 2  łóżka szpitalne 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierki,  stojakiem kroplówki i korbami z możliwością  wyboru w dwóch
kolorach: białym i szarym?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 10  – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 3 kolory?
Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 11  – dot. pakietu nr 2 - łóżka szpitalne 
Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  wyposażone  w  materac  nieposiadający  atestu  higienicznego  PZH  na
HK/B/0056/01/2016?
Odpowiedź:    Zamawiający podtrzymuje Zapisy SIWZ.

Pytanie 12  – dot. pakietu nr 2 – szafka przyłóżkowa
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 80 cm?
Odpowiedź  : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  13 – dot. pakietu nr 2 - szafka przyłóżkowa 
Czy Zamawiający dopuści szafkę ze szkieletem, bokami korpusu oraz podstawą wykonaną z tworzyw ABS?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.

Pytanie  14 – dot. pakietu nr 1 – materace 
Czy Zamawiający dopuści  do udziału  w przetargu materac przeciwodleżynowy  o komorach wykonanych  z
trwałego nylonu pokrytego PCV?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  15 – dot. pakietu nr 1 – materace
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby   materac  przeciwodleżynowy  wyposażony  był  w  innowacyjną  funkcję
przechyłów bocznych i rotacji pacjenta?
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Z poważaniem 
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