Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin 14-01-2013 r.
znak sprawy: ZP/220/05/13
Wyjaśnienie nr 2
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Dotyczy punktu nr 2;
Rozumiemy i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że iż chodzi o wymiary łóżka (długość całkowita x
szerokość całkowita)?
Odpowiedź
Nie, chodzi o wymiary leża.
Pytanie 2:
Dotyczy punktu nr 3;
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o długości 2200 mm i szerokości 1000 mm ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3:
Dotyczy punktu nr 4;
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim,
z regulacją wysokości leża w zakresie 440-840 mm?
Jest to zakres większy, niż Zamawiający wymaga. Taki zakres pozwala zarówno pacjentowi na wygodne
korzystanie z łóżka, jak i przede wszystkim personelowi medycznemu na ergonomiczne podejście do
pacjenta, w celu codziennej opieki, badania itp.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4:
Dotyczy punktu nr 6;
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka czterosegmentowego,
sprawdzonego na rynku polskim, z możliwością przedłużenia leża o 18cm?
Jest to minimalnie mniej, niż Zamawiający wymaga w SIWZ.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5:
Dotyczy punktu nr 5;
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnego łóżka, sprawdzonego na rynku polskim,
z kątem odchylenia oparcia pleców 0-70° i kątem odchylenia oparcia uda 0-34° oraz w pozycji
Trendelenburga 0-16 ° i anty- Trendelenburga 0-16 °?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6:
Dotyczy punktu nr 12;
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie łóżka z kątem przechyłu Trendelenburga oraz antyTrendelenburga ze sterowaniem elektrycznym przy pomocy pilota przewodowego?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 7:
Dotyczy Punktu nr 15;
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w/w punktu: „Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy, z
wypełnieniami z tworzywa typu UNILAM (dostępne minimum 5 kolorów w tym zielony i niebieski)”?
W związku, z tym, że zapis jest niezrozumiały (nie wiadomo co Zamawiający ma na myśli, prosimy o
odstąpienie od powyższego wymogu.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ. Szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy (nie mogą być na stałe przytwierdzone do
łóżka) do wyboru min. 5 kolorów, w tym zielony i niebieski.
Pytanie 8:
Dotyczy Punktu nr 21;
Rozumiemy iż Zamawiający wymaga łóżka czterosegmentowego, o konstrukcji opartej
w czterech punktach, na pantografach?
Takie rozwiązanie konstrukcyjne, gwarantuje większą stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie 9:
Dotyczy punktu nr 17,24;
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga w czterech narożnikach łóżka, miejsca do
zamontowania dodatkowego wyposażenia „wysięgnika lub wieszaka kroplówki”?
Odpowiedź
Nie, wystarczą w dwóch górnych narożnikach.
Pytanie 10:
Dotyczy punktu nr 9;
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga pozycji krzesła kardiologicznego, osiąganej jednym
dedykowanym przyciskiem i pozycji CPR realizowanej jednym przyciskiem lub mechanicznie (dostępna z
obu stron łóżka za pomocą dwóch dźwigni wyraźnie oznaczonych czerwonym kolorem, zlokalizowanych u
wezgłowia pacjenta) oraz pozycji anty szokowej, realizowanej jednym przyciskiem do reanimacji pacjenta?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na zadane w terminie pytania w okresie nie
późniejszym niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający wyznacza nowe terminy
składania oraz otwarcia ofert:
- termin składania ofert upływa 17.01.2013 r. o godz. 09.30,
- otwarcie ofert nastąpi 17.01.2013 r. o godz. 10.00.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania
ofert.
Z poważaniem

….………………………………………
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE
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