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Sekcja Zamówień Publicznych – tel/fax; 061/85 85 623 

                                                                                                                                   Poznań, dnia  12.12.2007r.
ZP/7758/2007                                                   

Wyjaśnienia nr 1
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na łóżek szpitalnych do sali intensywnego nadzoru kardiologicznego
Oddziału Kardiologii Szpitala i m. J. Strusia w Poznaniu
      
 W związku z zapytaniami do wymienionej w nagłówku specyfikacji, które otrzymaliśmy za pośrednictwem telefax i pocztą elektroniczną  w dniach  11 i 12.12.2007r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie 1:       dot. Części I A pkt. 16 oraz części I B pkt. 20
                       Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie łóżek, których długość całkowita wynosi       
                       2280 mm? Taka długość łóżka jest odpowiednia dla wysokich pacjentów zapewniając im komfort  
                       podczas leżenia. zapewniając im komfort podczas leżenia.
Odpowiedź:    Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka o długości całkowitej 2280 mm, nie jest to jednak warunek wymagany. W związku z tym na formularzu ofertowym w części IA pkt. 16 oraz w części IB pkt. 20 skreśla się słowo „maksymalna”.
Pytanie 2:      dot. części IB pkt. 28 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej opieki kardiologicznej, w którym wszystkie części i powierzchnie łóżka odporne są na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekcyjne, przystosowane do mycia i dezynfekcji ręcznej? 
Odpowiedź:    Zamawiający  stoi na stanowisku, że wymagając przystosowania łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej do mycia  po ciśnieniem, dopuszcza również możliwość ręcznego mycia tego łóżka. 
Pytanie 3:	Dot. części A  - łóżka wielofunkcyjne
Czy Zamawiający wymaga łóżek o nowoczesnej stabilnej konstrukcji kolumnowej gwarantującej pełną współpracę z ramieniem C ?
Odpowiedź:	Zamawiający nie postawił takich  wymagań.
Pytanie 4:	Dot. części A  - łóżka wielofunkcyjne oraz części B – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
                       Czy Zamawiający wymaga elektrycznej funkcji Trendelenburga i anty - Trendelenburga, która zdecydowanie podnosi funkcjonalność łóżka ułatwiając pracę personelu medycznego ? W przypadku pacjentów o większej wadze ok. 100 kg przywrócenie do pozycji poziomej leża ( z pozycji Trendelenburga lub anty - Trendelenburga) wymaga użycia dużej siły a niestety w większości przypadków muszą to robić kobiety. Rozwiązanie takie znacznie odciąża kręgosłup osoby z personelu medycznego.
Odpowiedź:	Zamawiający nie postawił takich  wymagań. Biorąc jednak pod uwagę intencję zawartą w pytaniu zamawiający informuje, że każdy wykonawca przystępujący do postępowania może zaproponować dodatkowo cechy funkcjonalne inne niż wymagane, jeśli propozycje te nie stoją w sprzeczności z warunkami wymaganymi. 
Pytanie 5:	dot. części IA – łóżka wielofunkcyjne
Czy zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża o nowocześniejszej konstrukcji z wypełnieniami z tworzywa sztucznego okrywającego konstrukcję segmentów?
Nadmieniamy, że powyższe wypraski z tworzywa są łatwo zdejmowane przez co ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję łóżka.
Odpowiedź:	Budowa segmentów łóżka została opisania w części IA pkt. 8 i tym warunkom winny odpowiadać złożone oferty.
Pytanie 6:	dot. części IA – łóżka wielofunkcyjne
Czy Zamawiający może sprecyzować jakiego rodzaju sterowania elektrycznego wymaga i czy ma być ono umieszczone na elastycznym ramieniu, co umożliwia ławy dostęp do funkcji zarówno dla pacjenta jak i personelu.

Odpowiedź:	Zamawiający podał w części IA pkt. 5 wymóg iż łóżko winno być sterowane elektrycznie, pozostawiając sposób sterowania (z panelu lub pilota) do decyzji wykonawcy. 
Pytanie 7:       dot. części IA – łóżka wielofunkcyjne
Czy Zamawiający zgodzi się na podwyższenie granicy odporności temperatury prania materaca do 130° gdyż dopiero taka temperatura gwarantuje pe³ną dezynfekcje materaca. W innych przypadkach wystarczająca jest temperatura 60°.
Odpowiedź: 	Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje zawartą w pytaniu.
Pytanie 8:	dot. części IA – łóżka wielofunkcyjne
Czy Zamawiający wymaga aby barierki boczne były zdejmowane za zasadzie całkowitego, szybkiego ściągania w czasie poniżej 10 sekund?
Odpowiedź:	Zamawiający nie postawił takich  wymagań.
	dot. części IB – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
Pytanie 9:	Czy Zamawiający wymaga, aby łóżka posiadały segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania do CPR z dowolnego ułożenia leża oprócz ręcznego poziomowania oparcia pleców do CPR?
Odpowiedź:	Zamawiający nie postawił takich wymagań
Pytanie 10:     dot. części IB – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu oraz mając na uwadze względy użytkowe łóżko powinno posiadać:
- alarm braku hamulca przy zasilaniu z sieci
- wskaźnik elektroniczny najniższej wysokości łóżka
- ustawiania do CPR z jednoczesnym wypoziomowaniem wszystkich segmentów leża i obniżeniem  
do najniższej wysokości za pomocą 1 przycisku
Odpowiedź:    Zamawiający nie postawił takich wymagań
Pytanie 11:	dot. części IB – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
Czy Zamawiający zgodzi się na złożenie oferty na łóżka, w których nie ma możliwości wyboru koloru
szczytów?
Odpowiedź:   Należy podać możliwą do wyboru kolorystykę – zamawiający nie określił ile kolorów ma być do wyboru.	
Pytanie 12:	dot. części IB – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
Czy zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi, które dzielone są na oddzielne sekcje w części oparcia pleców (tułowia) i nóg, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa, nachylane jednocześnie wraz z poszczególnymi sekcjami bez martwych przestrzeni między poręczami a leżem  łóżka.  Poręcze boczne są opuszczane i chowane pod ramę leża przy składaniu wobec czego nie zachodzi potrzeba ich całkowitego zdejmowania.
Odpowiedź:    Zamawiający nie postawił takich wymagań
Pytanie  13:	dot. części IB – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
          Czy Zamawiający zgodzi się na podwyższenie granicy odporności temperatury prania materaca do 130° gdyż dopiero taka temperatura gwarantuje pełną dezynfekcje materaca. W innych przypadkach wystarczająca jest temperatura 60°.
Odpowiedź: 	Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje zawartą w pytaniu.
Pytanie 14:	dot. części IB – łóżka do intensywnej opieki kardiologicznej
Czy Zamawiający może wyjaśnić wymóg aby konstrukcja łóżka była podparta dwoma kolumnami
cylindrycznymi i czy dopuści łóżka, w których konstrukcja jest podparta dwoma kolumnami o innym przekroju niż cylindryczny? Cylindryczność kolumn w żadnym stopniu nie zwiększa funkcjonalności łóżka w stosunku do zastosowania innych rozwiązań.
Odpowiedź:   Cecha łóżka opisana w części IB pkt. 17 nie jest cechą wymaganą, a jedynie pożądaną. Fakt posiadania przez oferowane łóżko konstrukcji opartej na kolumnach niecylindrycznych, bądź wspartej na innej podstawie nie dyskwalifikuje oferty.

	Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że przez łóżka sterowane elektrycznie należy rozumieć elektryczne sterowanie wszystkimi funkcjami łóżka, zarówno wymaganymi w opisie przedmiotu zamówienia, jak i oferowanymi dodatkowo.	
    	Wyjaśnienia niniejsze zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 12.12.2007r. oraz wysłane do wykonawców  wnioskujących  o ich udzielenie.            
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