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                       Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 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, dn. 18.03.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/06/14 

W sprawie: dostawy jednorazowych kołderek grzewczych do urządzeń Warm Air oraz Thermacare                  

 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze bardzo wysokiej jakości na pacjenta, kompatybilne z 

urządzeniem Termacare bez konieczności stosowania adapterów? mocne, wytrzymałe -dostosowane nawet 

do przepływu powietrza 23L/sek.  

Opis zamawiającego wskazuje ewidentnie jednego producenta i ogranicza składanie korzystnych ofert 

cenowych dla szpitala. 

na całe ciało 213x91 cm 

na górną część ciała tors 107x91 cm 

na dolną część ciała 152 x 91 cm 

na górną część ciała 188x 61 cm 

Polipropylenowa kołdra jednorazowa 

Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest                         

z tuby centralnej do bocznych części .Pomiędzy tubami są specjalne tunele , których zadaniem jest 

rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu 

(pęknięciu). Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie 

rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Posiada specjalne dodatkowe części , które podwija się  w celu 

stabilniejszego ułożenia na pacjencie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści kołdrę pod całego pacjenta: 

Polipropylenowa jednorazowa kołdra .  Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe 

powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części . 

- perforacje po bokach kołdry/głowa pozwalające na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji; 

- równomierne rozłożenie temperatury na całej powierzchni kołdry 

- Wielodostępowa 

- Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają 

ciepło na ciało pacjenta .  

- Dwa otwory do urządzenia grzewczego ułatwiające dostęp.  

- Taśma przylepna pomocna w zafiksowaniu kołdry . 

- Kołdra posiada specjalne zakładki służące do lepszego mocowania kołdry oraz specjalną perforację 

zapewniającą łatwy dostęp do  

pacjenta w różnych pozycjach . 
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- W miejscu , gdzie ułożone są stopy oraz głowa nie jest rozprowadzane ciepło dla bezpieczeństwa 

- Unikatowe otwory pozwalające na odpływanie gromadzących się płynów w czterech kierunkach 

Rozmiar : 221 cm x 91 cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści kołderki jednorazowe, do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, 

dwuwarstwowe wykonane z materiału nietkanego bez foli, zapewniające równomierny przepływ powietrza 

przez całą powierzchnię kołderki,  przystosowane do pracy z ogrzewaczami niskoprzepływowymi o 

maksymalnych wartościach przepływu powietrza 980 l/min kompatybilna z urządzeniami Warm Air oraz 

Thermacare TC 3003 prod. Cinncinati Sub-Zero Products, Inc. bez konieczności stosowania jakichkolwiek 

adapterów i osprzętu podłączeniowego ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na całe ciało pacjenta dorosłego w wymiarach 

100cm x 195cm zamiast 152,4 cm x 233,7 cm (+/- 2 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki pod całe ciało pacjenta dorosłego w wymiarach 206cm x 87cm 

zamiast 199,4 cm x 101,6 cm (+/- 2 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na górna część ciała (tors) w wymiarach 124cm x 100cm zamiast 

109,2 cm x 101,60 cm (+/- 2 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na górna część ciała w wymiarach 196cm x 57cm zamiast 

223,5cm x 76,2cm (+/- 2 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kołderki na dolną część ciała w wymiarach 120cm x 100cm zamiast 134,6 

cm x 101,6 cm (+/- 2 cm)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 
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        DYREKTOR SPSK-2 


