
A.AT. 381/10/2019 Opole Lubelskie, 22 październik 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie z art.  38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 ze zm. -dalej ustawa) w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na „Zakup sprzętu 
medycznego w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn. ,,Optymalizacja usług medycznych w 
Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi 
priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL w podziale na 13 
części zamówienia”  udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ:
Dotyczy: część nr 2 – Łóżko do intensywnej terapii / reanimacyjne – 2 szt.
Pytanie 1: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy
kołami (przy kołach 150 mm) 17 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną łóżka (niezależną od pozycji barierek bocznych) 101
cm? 
Odpowiedź: TAK

Pytanie  3: Czy  (w  pkt.  9)  Zamawiający  dopuści  łóżko  posiadające  możliwość  wydłużenia  leża  o  30  cm  dla  pacjentów
wysokiego wzrostu?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 4: Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego przedłużeniu, przy
krótkiej pozycji przedłużenie leża wsuwane pod leże? 
Odpowiedź: TAK

Pytanie 5: Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża (bez pozycji ekstraniskiej) mierzoną od
podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 150 mm w zakresie 42,5 – 84 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści regulację elektryczną segmentu pleców 0o – 70o?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 7: Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0o –
18o?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 8: Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko, w którym w sterowaniu w barierkach podstawowe funkcje sterowane
elektrycznie  (regulacja  wysokości,  funkcja  autokontur,  regulacja  segmentu  pleców,  regulacja  segmentu  nóg)  są
zabezpieczone  przed  przypadkowym  uruchomieniem  dzięki  możliwości  selektywnej  blokady  funkcji  oraz,  w  którym na
centralnym panelu sterowania (dostępnym od strony nóg pacjenta) wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone
są przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka - za wyjątkiem
funkcji CPR, kardiologicznej, egzaminacyjnej?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 9: Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko posiadające segment pleców wyposażony w mechanizm (sprzęgło przy
siłowniku elektrycznym), który po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie stabilizować ruch oparcia w dół, tak by nie
doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o ramę leża, co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery barierki boczne, tworzywowe, poruszające się
wraz z segmentem oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę
pacjenta przed zakleszczeniem?
Odpowiedź: TAK

Pytanie  11: Czy  (w  pkt.  33)  Zamawiający  dopuści  sterowanie  elektryczne  wszystkich  funkcji  za  pomocą  dwóch  paneli
wbudowanych w barierki boczne (od strony zewnętrznej dla personelu) po prawej i lewej stronie łóżka oraz z centralnego
panelu  sterowania  dostępnego  od  strony  nóg  pacjenta;  sterowanie  wybranych  funkcji  za  pomocą  dwóch  paneli
wbudowanych w barierki boczne (od strony wewnętrznej dla pacjenta) po prawej i lewej stronie łóżka?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści wyjmowane segmenty platformy materaca, łatwe w utrzymaniu czystości,
segmenty  sztywne,  wykonane  z  płyty  HPL,  w  każdym  miejscu  zapobiegające  odkształcaniu  się  ich  pod  wpływem
użytkowania, redukujące nacisk na ciało pacjenta wyposażone w otwory wentylacyjne, bez zagłębienia do odprowadzania
wilgoci, platformy / płyty leża mocowane zatrzaskowo wewnątrz ramy leża i nie wystające poza jej obrys?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 13: Czy (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden wysokiej jakości i wydajności akumulator?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Czy (w pkt. 41) Zamawiający dopuści automatyczną blokadę funkcji sterowanych elektrycznie (z wyłączeniem
CPR) na centralnym panelu sterowania dostępnym od strony nóg pacjenta po ok. 15 sekundach nieużywania regulacji (przy
łóżku podłączonym do zasilania sieciowego)?   
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 43?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Czy (w pkt. 47) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa gniazda na akcesoria w narożnikach od strony
głowy oraz dwa gniazda na akcesoria od strony nóg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: Czy (w pkt. 49) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system ważenia pacjenta,
które nie posiada osobnego dokumentu / certyfikatu na wagę wydanego przez narodowe biuro regulacji miar i wag? W
przypadku  łóżek  posiadających  zintegrowany  system  ważenia  nie  ma  wymogu,  aby  były  one  certyfikowane  przez  np.
jednostkę notyfikowaną, ponieważ wbudowana waga jest pomocniczym przyrządem pomiarowym ułatwiającym określenie
wagi  pacjenta.  Oferowany  model  łóżka  spełnia  wszystkie  obowiązujące  normy  bezpieczeństwa,  posiada  Deklarację
Zgodności CE wystawioną przez producenta potwierdzającą, że łóżko wyposażone w wagę jest zgodne m.in. z Dyrektywą
Europejską 2009/23/CE z 23 kwietnia 2009 r. dotyczącą nieautomatycznych przyrządów ważenia oraz z normą EN 45501-95
dotyczącą metrologicznych aspektów nieautomatycznych przyrządów ważenia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 51?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: Czy (w pkt. 55) Zamawiający dopuści specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania
jako środek w profilaktyce i  leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego –
najwyższego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)? 
Odpowiedź: TAK

Pytanie  20: Czy  (w  pkt.  57)  Zamawiający  dopuści  materac  powietrzny  wyposażony  w  20  komór  poliuretanowo  –
nylonowych?
Odpowiedź: TAK
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Pytanie 21: Czy (w pkt. 62) Zamawiający dopuści materac nie posiadający możliwości przełączenia w tryb transportowy?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  22: Czy  (w  pkt.  63)  Zamawiający  dopuści  materac,  w  którym  w  przypadku  braku  zasilania  system  utrzymuje
maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  23: Czy  (w  pkt.  64)  Zamawiający  dopuści  pompę  materaca  posiadającą  trzy  tryby  pracy:  zmiennociśnieniowy,
pulsacyjny i statyczny?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  24: Czy  (w  pkt.  63)  Zamawiający  dopuści  materac,  w  którym  w  przypadku  braku  zasilania  system  utrzymuje
maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, w zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25:     25. Czy (w pkt. 64 i 65) Zamawiający dopuści pompę materaca posiadającą trzy tryby pracy: 
- zmiennociśnieniowy – w tym trybie komory są napełniane naprzemiennie w parach, terapia trwa w cyklach czasowych 3-
20 minut
- pulsacyjny – tryb napełnia i opróżnia komory gwarantując pulsowanie, a tym samym zapobiega problemom związanym z
oddychaniem, terapia trwa w cyklach czasowych 3-20 minut
- statyczny - tryb zapewnia stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach, funkcja ustawiana przez personel, w zależności
od potrzeb indywidualnych pacjenta?
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.
 
Pytanie 26: Czy (w pkt. 66) Zamawiający dopuści materac pompę o wadze 8,2 kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: Czy (w pkt. 68) Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia oraz
alarm awarii zasilania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 69?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 70?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy opisu przedmiotu  zamówienia zawartymi w Załączniku nr 1e do SIWZ część nr. 5 Myjnia dezynfektor do basenów -8
sztuk w  tabeli parametr/warunek, wymagania  graniczne
Pytanie 30: Tabela ad. lp. 1
Prosimy  o  doprecyzowanie  informacji  o  średnicy  misek  do  mycia  chorych  przeznaczonych  do  mycia  w  myjniach
dezynfektorach jak również o informację czy Zamawiający wymaga aby urządzenia można było wykorzystywać do mycia i
dezynfekcji wiader o pojemności 20 litrów?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31: Tabela ad. lp. 3
Prosimy  o  informację  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  myjni  dezynfektora  o  budowie  kompaktowej  o
następujących  wymiarach  szerokość  500  mm,  głębokość  450  mm,  wysokość  1730  mm,  nieznacznie  różniących  się  od
zapisanych jako graniczne? 
Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 32: Tabela ad lp.6 w związku z lp. 32
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w związku z wymogiem całkowitej  paroszczelności drzwi komory przy
jednoczesnym wymogu automatycznego rozszczelnienia drzwi na koniec cyklu, co wiąże się z wypływem pary i aerozoli?
Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga;
    • Braku przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz  suszenia ?
    • Myjni dezynfektora z systemem  odprowadzającym skropliny i parę wodną do kanalizacji ,wspomaganym  nadmuchem
powietrza ?
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    • Urządzenia  wyposażonego w automatyczne, mechaniczne  schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, aby
po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były  schłodzone, suche, bez skroplin wody na
powierzchni i wewnątrz naczyń (suszenie  zgodne z definicją suszenia określoną  normą PN EN ISO  15883-1)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33: Tabela ad. lp. 9
Prosimy o  dopuszczenie do zaoferowania urządzenie z nowoczesną  energooszczędną  pompą wodną  o mocy 550 W,
niewiele różniącą się od wymagań granicznych.
Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 34: Tabela ad. lp.11 
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie rozwiązania jakie stosuje zdecydowana większość
producentów myjni dezynfektorów - orurowania myjni dezynfektora wykonanego z odpornych na wysokie temperatury i
działanie środków chemicznych,  tworzyw sztucznych połączonych z elementami ze stali nierdzewnej ?  
 (Uzasadnienie:  Orurowanie  wykonane  z  metalu  a  konkretnie  z  miedzi  jest  charakterystyczne   dla  myjni-dezynfektora
jednego z  producentów  co utrudnia a nawet wręcz uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych ,gdyż w orurowaniu
wykonanym ze stali nierdzewnej występują elementy z tworzyw sztucznych. 
Niezależnie od powyższego należy przedstawić problem orurowania z miedzi. Miedź ulega korozji w środowiskach o niskim
pH oraz w roztworach amoniaku i związków amoniowych. Z tego powodu zastosowanie instalacji miedzianej drastycznie
ogranicza ilość środków chemicznych stosowanych w tego typu myjniach dezynfektorach co sprowadza się do konieczności
stosowania  specjalistycznego  dedykowanego  środka  chemicznego  pod  groźbą  utraty  gwarancji.  Biorąc  pod  uwagę,  iż
dostawcą  dedykowanego  środka  chemicznego  jest  (  za  ponad  przeciętną   cenę),  dostawca  myjni,  przy  preferowanej
wieloletniej  gwarancji,  opłaty  związane  z  koniecznością  stosowania  wymaganego,  dedykowanego  środka  chemicznego
spowodują, iż koszty eksploatacji w krótkim czasie przewyższą  relatywnie niska cenę zakupu)
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35: Tabela ad. lp.12
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora wyposażonego w 12 dysz 
natryskowych w większości rotacyjnych  wykonanych z odpornych na wysokie temperatury i działanie środków chemicznych,
tworzyw sztucznych połączonych z elementami ze stali nierdzewnej ?
(Uzasadnienie: dysze rotacyjne wykonane z tworzyw sztucznych połączonych że stalą nierdzewną stosuje zdecydowana 
większość producentów myjni dezynfektorów - co jest rozwiązaniem ekonomicznym, sprawdzonym w praktyce szpitalnej.) 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36: Tabela ad. lp. 23
Czy Zamawiający wymaga aby myjnia dezynfektor dla weryfikowania poprawności przeprowadzanej dezynfekcji termicznej
( wyrażonej współczynnikiem Ao )   posiadała  dwa   niezależne czujniki temperatury z  których co najmniej jeden  (zgodnie z
pkt. 5.12.6 PN-EN ISO 15883-1)  był  umieszczony w pozycji dla najniższej temperatury osiąganej dla naczyń umieszczonych
w komorze, czyli zgodnie z prawami fizyki na dnie komory?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37: Tabela ad. lp. 24
Prosimy o informację czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości kalibracji czujników temperatury przez użytkownika w
okresie  gwarancyjnym.   Czujniki  temperatury  decydujące  o  prawidłowości  przebiegu  dezynfekcji  termicznej  w  myjni
dezynfektorze są kalibrowane fabrycznie przez służby metrologiczne producenta i  nie wymagają dodatkowych korekt w
czasie eksploatacji. Kontrola jakości w tym prawidłowości działania czujników temperatury  to uprawnienie wyłącznie dla
podmiotu  certyfikującego urządzenie i nadającego mu status wyrobu medycznego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38: Tabela ad. lp. 25
Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na układ dozowania środka odkamieniająco-płuczacego z kontrolą jego 
ilości w pojemniku przez wbudowany przepływomierz?
(Uzasadnienie: kontrola ilości płynu w pojemniku połączona z sygnalizacją stanu może odbywać się różnymi metodami  a 
wymagana jako graniczna jest charakterystyczna dla jednego z producentów).
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39: Tabela ad. lp. 26
Uprzejmie  prosimy  o  doprecyzowanie  Czy  w  lp.26  Zamawiający  wymaga  programu  dla  skuteczności  eliminacji  spor
clostridium difficile  bez użycia środka sporobójczego  potwierdzonej przez niezależny Instytut Badawczy uprawniony do
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certyfikacji  i  czy program ten ma być uruchamiany bezpośrednio z panelu sterującego w ramach wymaganych w lp. 19
„ minimum 3  programów mycia i dezynfekcji”?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40: Tabela ad. lp. 31
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie dla którego programu określono wartości graniczne zużycia wody biorąc pod uwagę
programy uruchamiane z pulpitu sterującego :dla programu dla kaczek czy  dla programy dla basenów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41: Tabela ad. lp. 35
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie opisanych wymagań granicznych.
(Uzasadnienie:  W  myjniach  dezynfektorach  do  naczyń  sanitarnych  w  których  opróżnianie  zawartości   zgodnie  z  lp.4
następuje po zamknięciu drzwi myjni, zamontowany jest syfon kanalizacyjny Ø100 który nie wymaga dodatkowej dezynfekcji
gdyż jest w każdym cyklu dezynfekowany gorącą wodą i  pozostałościami pary odprowadzanymi do kanalizacji)
Odpowiedź na powyższe pytania decydować będzie o możliwości udziału w postepowaniu przetargowym.
Uwzględnienie  naszych  propozycji  pozwoli  nam  na  zaoferowanie  Zamawiającemu  myjni  dezynfektora  o  parametrach
wymaganych w pozostałych punktach, a nawet je przewyższających  i charakteryzującej  się niskimi kosztami eksploatacji
oraz długowiecznością.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42: Prosimy o drobną korektę Wzoru umowy w § 7 punkt 7 na: „Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków
wynikających z udzielonej gwarancji nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Wykonawca zapewnia, że
naprawy realizowane będą  przez  osoby  posiadające  niezbędne kwalifikacje  i  uprawnienia.”  Serwis  producenta  nie jest
serwisem szpitalnym, nie pracuje w systemie 24h/7dni w tygodniu i obowiązują go dni wolne od pracy, święta itp. dlatego
też prosimy o uwzględnienie tych zmian w umowie.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 43: Zadanie nr 1, Kardiomonitory – 4 szt
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitory amerykańskiego producenta w kompaktowej 
obudowie, o parametrach zawartych w tabeli:

1. Kardiomonitor o budowie kompaktowej

2. Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodko� w

3. Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 15,6 cali

4. Rozdzielczos�c� ekranu 800x600 pikseli

5. Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

6. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemnos�ci 4400 mAh

7. Czas pracy na akumulatorze 4 godziny

8. Obsługa w języku polskim

9. Waga 5 kg

10. Wymiary 535x280x350 mm

11. Alarmy dz�więkowe i wizualne

12. Regulowane poziomy alarmo� w dla wszystkich mierzonych parametro� w

13. Automatyczna lub manualna regulacja jasnos�ci ekranu

14. Czujnik jasnos�ci otoczenia (wbudowany w monitor) umoz; liwiający automatyczną regulację jasnos�ci 
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ekranu 
15. Moz; liwos�c� wys�wietlenia 7 krzywych

16. Moz; liwos�c� wys�wietlenia mierzonych wartos�ci w 4 ro� z;nych trybach, w tym tryb: „duz;ych cyfr”

17. Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

18. Monitorowanie oxyCRG

19. Wbudowany kalkulator leko� w

20. Wbudowana drukarka

21. Konstrukcja bez pokręteł do obsługi, obsługa za pomocą przycisko� w na ekranie dotykowym

22. Opcja przywołania pielęgniarki

23. Komunikacja za pomocą USB, LAN

24. Moz; liwos�c� podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umoz; liwiającej podłączenie do 30 
monitoro� w

25. Moz; liwos�c� rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi

26. Moz; liwos�c� rozbudowy o komunikację HL7

27. Moz; liwos�c� rozbudowy monitora o pomiar: IBP (min. 4 kanały), CO, CO2, gazo� w anestetycznych

28. Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięc�: min. 1 tydzien�

EKG
29. 5-odprowadzeniowy kabel ekg

30. 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

31. Zakres pomiaru HR: 15-450 ud/min

32. Dokładnos�c� pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyz;sza wartos�c�

33. Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

34. Analiza odcinka ST

35. Wybo� r kanału do monitorowania odcinka ST

36. Detekcja arytmii, 13 rodzajo� w arytmii

37. Prędkos�c� przesuwu 12,5/25/50 mm/s

38. Wzmocnienie:  0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

39. Wykrywanie stymulatora serca

Respiracja
40. Pomiar z impedancji klatki piersiowej

41. Zakres pomiaru: 0-120 oddecho� w/min

42. Dokładnos�c� pomiarowa +/- 2 oddechy/min
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43. Prędkos�c�: 6,25/12,5/25 mm/s

44. Wzmocnienie 0,5/1/2

45. Wybo� r obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N

Saturacja
46. Metoda pomiarowa: Nellcor lub producenta

47. Zakres pomiarowy: 0-100%

48. Dokładnos�c� pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100%

49. Zakres PR: 20-300 ud/min

50. Dokładnos�c� PR: +/-2%

NIBP
51. Oscylometryczna metoda pomiaru

52. Tryb pracy: manualny, auto, ciągły

53. Pomiar: SYS, DIA, MEAN (SL rednie)

54. Zakres pomiarowy:
- SYS 40-270 mmHg
- DIA 10-210 mmHg
- MEAN 20-230 mmHg;

55. Dokładnos�c� pomiarowa: +/- 5 mmHg

56. Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min

57. Moz; liwos�c� wyboru jednostki: mmHg/kPa

Temperatura
58. 2 kanały pomiarowe: T1, T2

59. Prezentacja ro� z;nicy zmierzonych temperatur

60. Zakres pomiary 0-50 st. C

61. Rozdzielczos�c� pomiarowa: 0,1 st. C

62. Dokładnos�c� pomiarowa: +/- 0,3 st. C

63. Moz; liwos�c� wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

Drukarka
64. Szerokos�c� wydruku: 50 mm

65. Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany

66. Prędkos�c� przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s

67. Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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CZĘŚĆ NR 7  Respirator jezdny – 3 sztuki
Pytanie  44:     1.  Czy  według  najlepszej  wiedzy  Zamawiającego,  respirator  powinien  mieć  własne  źródło  powietrza
zapewniające  porównywalne  parametry  wentylacyjne  z  aparatami  zasilanymi  z  próżni  centralnych,  nie  narażających
Zamawiającego na ogromne starty z powodu ich uszkodzenia – biorąc pod uwagę ryzyko przedostania się wody z sieci
centralnej sprężonego powietrza i uszkodzenia respiratora .
Rozwiązania  takie  stosowane  są  powszechnie  w  nowych  respiratorach,  takich  jak  :  Draeger,  Maquet,  Bellavista  itp.
Respiratory te zapewniają cichą pracę i podtrzymywanie pracy nawet w przypadku uszkodzenia elektrycznego lub gazowego,
o ile Zamawiający przewiduje możliwość awarii zasilania  gazowego lub zasilania elektrycznego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie  45: PKT.  8  Czy  Zamawiający  w  miejsce  opisanego  wymogu  dopuści  respirator  z  własnym  źródłem  powietrza
zapewniające  porównywalne  parametry  wentylacyjne  z  aparatami  zasilanymi  z  próżni  centralnych,  nie  narażających
Zamawiającego na ogromne starty z powodu ich uszkodzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  46: PKT.  11  Czy  wbudowane  zasilanie  elektryczne  ma  zapewnić  zasilanie  respiratora  i  wbudowanego  źródła
powietrza zapewniające pełną pracę we wszystkich zakresach trybów oddechowych. Takie tylko rozwiązanie gwarantuje
pełne bezpieczeństwo pacjenta. Dopiero wtedy respirator jest niezależny i można powiedzieć, że ma awaryjne zasilanie.?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  47: PKT.  26  Czy  Zamawiający  dopuści  respirator  wyposażony  w tryb  oddechu  spontanicznego wspomaganego
proporcjonalnie typu PPS bez dodatkowego trybu VPS?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  48: PKT.  30  Czy  Zamawiający  dopuści  respirator  z  monitorowaniem  szczytowego  przepływu  wdechowego  bez
dodatkowej funkcji w postaci jego bezpośredniej regulacji?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49: PKT. 33  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50: PKT. 40 Czy Zamawiający dopuści respirator z regulacją Triggera ciśnieniowego w zakresie -10-(-0,5) cmH2O?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51: PKT. 53  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52: PKT. 59  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53: PKT. 60 Kilka firm na polskim rynku stosuje tzw. „triki” oferując monitory  np. o przekątnej 6 cali podzielone
wzdłuż na dwa lub trzy ekrany, których suma przekątnej wynosi 15 cali. Czy pod pojęciem monitor o przekątnej min. 15”
Zamawiający rozumie jeden monitor wyposażony w jeden ekran?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54: PKT. 61 Czy Zamawiający dopuści zintegrowany monitor bez możliwości obrotu w stosunku do respiratora?
Opisane w w/w punkcie rozwiązanie nie wpływa na właściwości kliniczne respiratora.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści respirator bez dodatkowego ekranu? Opisany w SIWZ wymóg spełnia tylko jeden
producent.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56: PKT. 81  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57: PKT. 83  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 58: PKT. 84  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59: PKT. 86 Czy Zamawiający dopuści respirator bez automatycznej kompensacji w trybie nieinwazyjnym?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  60: PKT.  91   Czy  Zamawiający  dopuści  respirator  bez  funkcji  przeprowadzenia  dodatkowego  testu  na  żądanie
użytkownika?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61: Dot. Zadanie 1 do punktu 30
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kardiomonitora przystosowanego do przenoszenia i posiadającego wbudowaną na
stałe  rączkę,  ale  bez  zintegrowanego  uchwytu  umożliwiającego  zawieszenie  go  na  ramie  łóżka  lub  rurze  poziomej.
Wymagany monitor ma posiadać min. 15 calowy ekran więc ze względu na swoje gabaryty i wagę jego zawieszenie na ramie
łóżka lub rurze pionowej nie jest możliwe. Ponadto w punkcie 63 niniejszej specyfikacji Zamawiający wymaga aby wraz z
monitorem dostarczony został  uchwyt ścienny lub statyw jezdny,  tym samym Zamawiający będzie posiadał  mocowanie
kardiomonitora.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62: Pytanie nr 1, dot. zadanie 1  – Kardiomonitory :
dot. Punktu 6 – Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości wydłużenia czasu pracy na zasilaniu
bateryjnym, przez zastosowanie dodatkowego akumulatora? Do zasilania akumulatorowego oferowanego kardiomonitora
zostały wykorzystane 3 ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3400mAh. Są to ogniwa najwyższej jakości co przekłada się na
ich  bardzo  długą  żywotność,  a  wymiany  może  dokonać  nawet  niewykwalifikowany  pracownik.  Powyższe  parametry
akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63: Pytanie nr 2, dot. zadanie 1  – Kardiomonitory :
dot.  Punktu  17  –  Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  wyposażony  w  złącze  HDMI  do  podłączenia  monitora
kopiującego? Oferowany przez nas kardiomonitor wyposażony w złącze HDMI oferuje przesył obrazu do drugiego ekranu na
dwa sposoby: jako ekran kopiujący oraz jako drugi całkowicie niezależny ekran. Zastosowanie rozwiązania z niezależnym
ekranem umożliwia wyświetlanie dodatkowych parametrów i informacji niezależnie od tego co wyświetlane jest na ekranie
kardiomonitora. Ponadto możemy państwu zaoferować adapter umożliwiający podłączenie ekranu z wyjściem VGA do złącza
HDMI.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64: Pytanie nr 3, dot. zadanie 1  – Kardiomonitory :
dot. Punktu 37 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji czasu wycieszenia alarmów odpowiednio
na 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15 min oraz do następnego wydarzenia? Oferowany zakres czasu wyciszenia alarmów
jest znacznie większy od wymaganego. Kardiomonitor umożliwia wyciszenie alarmów nawet na 15 minut.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy: Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 10 sztuk
Pytanie 65: Pkt.  7 Czy Zamawiający dopuści  do przetargu wysokiej  klasy materac przeciwodleżynowy  zbudowany z 17
komór? 
Odpowiedź:TAK

Pytanie 66: Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z 3 komorami w sekcji
głowy stale napełnione powietrzem tworząc opcję poduszki ?
Odpowiedź: TAK

Pytanie  67: Pkt.  17  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  materac  przeciwodleżynowy  z  funkcją
maksymalnego, równomiernego rozprowadzania ciśnienia do poziomu 60 mmHg ? 
Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 68: Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 198 cm x
86 cm x 20,3 cm dopasowanego do łóżka 200 x 90 cm ? 
Odpowiedź: Dopuszcza.
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Pytanie 69: Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą
o zakresie poziomu ciśnienia 30 – 60 mmHg ?
Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 70: Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą
o wymiarze 29 x 31 x 15 cm ?
Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 71: Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą
generującą poziom hałasu max. 30 dB ?
Odpowiedź: Dopuszcza.

Pytanie 72: Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą
z mocą napełniania 8L/min ?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 73: Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy ze stopniem ochrony
IPX1 ?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 74: Pyt. 1 do SiWZ  Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia do 12 tygodni od momentu podpisania
umowy ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytania do Załącznik nr 1f do siwz - myjnia dezynfektor narzędzi  sztuk 1
Pytanie 75: Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie rok produkcji 2019r. ?
Odpowiedź: TAK, wyprodukowane nie wcześniej niż 2019, nowe, nie używane.

Pytanie 76: Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 650 mm?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 77: Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory 234 litry ?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 78: Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach komory 550x620x685mm ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79: Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie jakim jest komora o pojemności 12 DIN ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80: Ad. 15 Czy Zamawiający dopuści myjnię z wyświetlaczem dotykowym, kolorowym o przekątnej 4,3” ?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 81: Ad. 17 Czy Zamawiający dopuści zamiast 4 wyjmowanych półek, nowocześniejsze rozwiązanie? Oparte ono  jest
na wózkach wsadowych, posiadających system wyjmowanych półek. Większość producentów proponuje takie rozwiązania.
Odpowiedź: TAK, pod warunkiem możliwości zdjęcia z wózka wsadowego wszystkich poziomów poza dolnym poziomem, co
umożliwi mycie i dezynfekcję przedmiotów o większych gabarytach.

Pytanie  82: Ad.  19  Czy  Zamawiający  odpowiadając  pozytywnie  na  poprzednie  pytanie  zrezygnuje  z  wymagania
„Automatycznie podłączane / zamykane złącza ramion myjących” ? , ponieważ to oferowane przez nas rozwiązanie ( wózek
wsadowy) posiada zintegrowany system złączy ramion myjących?
Odpowiedź: Wózek wsadowy lub półki mają być automatycznie podłączane, dokowane do układów mycia myjni.

Pytanie 83: Ad. 24 Czy Zamawiający zgodnie z  wymaganiami  odnośnie mycia i  dezynfekcji  sprzętu anestezjologicznego
wymaga dostarczenia dodatkowego  wózka wsadowego do tego przeznaczonego?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, brak postawionego wymogu.

Pytanie 84: Ad.  28 Czy Zamawiający dopuści  wysokowydajną pompę cyrkulacyjną o wydajności  600 l/min? Wydajność
pompy  nie jest jedynym parametrem wpływającym na jakość procesu mycia. Jest ona dostosowana przez producenta tak
aby spełnić wymagania wszelkich norm i aby proces był w pełni efektywny.
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Odpowiedź: TAK dopuszcza.

Pytanie 85: Ad. 31 Czy Zamawiający dopuści wymiary tac zgodnych ze standardem DIN 1/1  które wynoszą 480x250x50
mm ? TAK
Proszę  Zamawiającego  o  sprecyzowanie  jakiego  rodzaju  urządzenia  optyczne  ma  na  myśli,  czy  są  to  urządzenia  np.
kanałowe?  
Odp. Urządzenia kanałowe.
Czy  Zamawiający  dopuści  funkcjonalny  stojak  do  mycia  butelek,  który  nie  wymaga  dodatkowych  uchwytów  ?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści wymienny wkład do wózka wsadowego, przeznaczony dla endoskopów sztywnych?
Odpowiedź: NIE dopuszcza się, wymaga się zgodnie z OPZ dedykowanego wózka wsadowego.

Pytanie  86: Ad.  32  Czy  zamawiający  dopuści  stację  uzdatniania  wody o  parametrach dostosowanych do oferowanego
urządzenia?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Czy zamawiający dopuści możliwość modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody zasilającej sterylizator tak aby służyła
również do zasilania oferowanej myjni?
Odpowiedź: NIE dopuszcza się.
Pytania do Załącznik nr 1l do siwz - Zgrzewarka do pakietowania – 1 sztuka
Pytanie 87: Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z szybkością zgrzewania 6 m/min ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 88: Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez wbudowanego czujnika szybkości zgrzewania z
wbudowanym alarmem ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 89: Ad. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z regulacją odległości zgrzewu od krawędzi torebki
≥30 mm zgodnie z normą DIN ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 90: Ad. 13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o mocy 500W ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 91: Ad. 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie nie posiadające wbudowanego czujnika kontroli
nacisku wraz z alarmem ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 92: Ad. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach 473x235x181 mm ?
Proszę  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  wymiarów maksymalnych  urządzenia,  ponieważ  zamieszczone  parametry  nie
opisują w pełni wymaganych wymiarów przez Zamawiającego.
Odpowiedź: DOPUSZCZA

Pytanie  93: Ad.  19  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  z  panelami
osłonowymi niemalowanym na biało ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy - Załącznik nr 1e do SIWZ - myjnia dezynfektor do basenów –   8       sztuk
Pytanie 94: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z odpływem kanalizacyjnym w podłodze lub w ścianie o
średnicy 90 lub 110 mm.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 95: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o gabarytach nieznacznie  różniących się  od wymaganych i
wynoszących szerokość 450mm, głębokość 580mm, wysokość 1320 mm.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 96: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o mocy pompy wody 750 W.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 97: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia bez możliwości programowania samodezynfekcji komory, dysz
i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych.
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z komora mycia nie wyposażoną  w przyłącze do pomiaru
temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji. Informacja o aktualnej
temperaturze wyświetlana jest na ekranie ciekłokrystalicznym urządzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  99: Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  urządzenia  posiadającego  sterowanie  mikroprocesorowe  w  pełni
automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów jedynie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z regulowany zakresem parametru A0 od 60 – 600.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie  101: Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  urządzenia  bez  możliwości  kalibracji  czujnika  temperatury  przez
użytkownika.
Odpowiedź: NIE

Pytanie  102: Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  urządzenia  z  potwierdzoną  przez  niezależną  instytucje  badawczą
skuteczność eliminacji clostridium difficile  z 2015 r.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z automatycznym odblokowaniem zamka drzwi wsadowych
na koniec cyklu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy załącznika nr 1f do SIWZ Myjnia dezynfektor narzędzi sztuk 1
Pytanie 104: Dot. pkt. 2- Czy Zamawiający dopuści myjnię o wym.:  szer. 650 mm wys.:  1685 mm?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 105: Dot. pkt. 3- Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 200 litrów przy zachowaniu wymaganej ilości tac na
jednorazowy wsad?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 106: Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści komorę o wym.:  gł. 580x wys.600x szer. 540 mm
Odpowiedź: TAK

Pytanie 107: Dot. pkt. 5- Prosimy o dodanie słowa minimum przy oznaczeniu klasy filtra
Odpowiedź: TAK, filtr min. H13.

Pytanie  108: Dot.  pkt.  11-  Prosimy  o  dopuszczenie  myjni  w  energooszczędnym  układem  ogrzewania  z  całkowitym
maksymalnym poborem mocy wynoszącym 8,25 kW?
Odpowiedź: TAK

Pytanie 109: Dot. pkt.  14- Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i  dezynfekcji  w tym 3
najczęściej używane wybierane za pomocą 3 dedykowanych klawiszy pod które może zostać zapisany dowolny program
mycia i dezynfekcji
Odpowiedź: TAK

Pytanie 110: Dot. pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści kolorowy panel sterownia o przekątnej 3,5”  na którym prezentowane są
wszelkie niezbędne informacje o wykonywanym cyklu mycia i dezynfekcji
Odpowiedź: TAK

Pytanie 111: Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający wymaga aby podłączone standardowe kanistry z detergentami były umieszczane
wewnątrz urządzenia bez konieczności wystawienia ich na zewnątrz lub stosowania niestandardowych opakowań ?
Odpowiedź: TAK dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 112: Dot. pkt. 29- Prosimy o dopuszczenie wysokowydajnej pompy cyrkulacyjnej o mocy 600 l/min zapewniającej
prawidłowe parametry mycia.
Odpowiedź: TAK
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Pytanie 113: Dot. pkt. 31- Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie poprzez podwójny przycisk bezpieczeństwa ?
Prosimy o dopuszczenie tac zgodnych z ogólnie przyjętym standardem dla tac do myjni narzędziowych tj. DIN 1/1 lub DIN ½.
Obecnie  wymagane  tace  jak  i  opis  myjni  jednoznacznie  wskazuje  na  jednego  producenta  FRANE  FINLAND  Oy,
dystrybuowanego wyłącznie przez SMS Sp. z o.o.
Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, iż opis oznacza możliwość awaryjnego zakończenia cyklu przez jeden  lub dwa przyciski.
Dopuszcza się tace DIN 1/1 / DIN 1/2.
Dotyczy - Załącznik nr 1f do siwz - myjnia dezynfektor narzędzi  sztuk 1
Pytanie 114: Dot. Pkt. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o gabarytach nieznacznie mniejszych od wymaganych i wynoszących 650
x 690 x 1860 mm, przy zachowaniu wymaganego załadunku komory, t.j. 8 tac narzędziowych zgodnych z DIN.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 115: Dot. Pkt. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o objętości komory nieznacznie mniejszej od wymaganej i wynoszącej
powyżej 200 litrów, jednocześnie umożliwiającej umieszczenie wymaganego załadunku 8 tac DIN dzięki zoptymalizowanemu
wózkowi wsadowemu, którego konstrukcja zabiera mniej miejsca.
Odpowiedź: TAK

Pytanie 116: Dot. Pkt. 4
Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  urządzenia  o  wymiarach  komory  nieznacznie  odbiegający  h  od  wymaganych  i
wynoszących odpowiednio: 550x620x590 mm jednocześnie umożliwiającym umieszczenie wymaganego załadunku 8 tac
DIN dzięki zoptymalizowanemu wózkowi wsadowemu, którego konstrukcja zabiera mniej miejsca.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117: Dot. Pkt. 9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokości załadunku wózka wsadowego = 700mm, dzięki czemu poziomy załadunku
tac  narzędziowych na każdym z  4 poziomów wózka wsadowego nie będą za  wysoko dla  obsługi.  W zaproponowanym
rozwiązaniu załadunek tac na 1-szym poziomie będzie na wysokości około 85 cm natomiast  na najwyższym - czwartym
poziomie będzie na wysokości około 130 cm, co jest wysokością optymalną. Wyższe poziomy załadunku mogą sprawiać
trudność dla personelu. 
Odpowiedź: TAK dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 118: Dot. Pkt. 11
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o mocy całkowitej wynoszącej 10kW (+/-5%), dzięki
- odzyskowi ciepła z powietrza suszonego, które pozwala na zastosowanie suszarki o mniejszej mocy,
-  specyficznemu układowi  hydraulicznemu wymagającemu mniejszej  ilości  wody,  a tym samym mniejszej  mocy pompy
cyrkulacyjnej oraz mniejszych grzałek.
- optymalizacji  pracy urządzenia, w którym grzałki oraz inne elementy nie działają w tym samym czasie, co pozwala na
obniżenie mocy zainstalowanej oraz zaoszczędzenie na przekrojach instalacji elektrycznej. 
Odpowiedź: TAK

Pytanie 119: Dot. Pkt. 15
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z 40 znakowymi wyświetlaczami tekstowymi parametrów procesów po
obu  stronach  Myjni  dezynfektora,  przedstawiających  m.in.  informacje  o  nazwie  programu,  nazwie  fazy,  temperaturze,
alarmach i innych komunikatach (np. o konieczności przeglądu), czyli wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej i
komfortowej obsługi urządzenia?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120: Dot. Pkt. 28
 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia, które dzięki specyficznemu układowi hydraulicznemu wykorzystującemu
mniejszą  ilość  wody umożliwia  umycie  i  zdezynfekowanie 8 tac  DIN narzędzi  z  wykorzystaniem pompy cyrkulacyjnej  o
wydajności 450 l/min?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ., zbyt mała wydajność pompy w stosunku do postawionego wymagania.

Pytanie 121: Dot. Pkt. 32
Czy zaoferowana Stacja uzdatniania Wody ma być wyposażona w zmiękczacz wody wraz z filtrem wstępnym oraz odwróconą
osmozę z pompą podnoszącą ciśnienie?
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Odpowiedź: Stacja ma być dostosowana do poboru wody przez urządzenie.

Pytanie 122: Dot. Pkt. 32
Czy zaoferowana Stacja uzdatniania Wody ma produkować wodę zdemineralizowaną?
Odpowiedź: Stacja ma produkować wodę umożliwiającą wykonanie prawidłowych cykli mycia i dezynfekcji.

Pytanie 123: Dot. SIWZ
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Podpisy członków Komisji:

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Gabriel Maj
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