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Rzeszów, 2014.11.14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury medycznej.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:
I.
Pakiet nr 4, Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu do badań KTG – szt. 1
Wiersz 26 tabeli wymagań Zakres sygnałów Toco 0÷125
Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf gdzie zakres Toco wynosi: 0÷127 ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
II.
Pakiet nr 1
1. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Nie.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką o wymiarach 4 x 10 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z tworzywowymi uchwytami do materaca, w części wezgłowia, aby mogły się one
dostosować do szerokości materaca?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru koloru szczytów łózek spośród 10 kolorów?
Odpowiedź: Dotyczy pytania 2, 3, 4: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżka i szafki przyłóżkowe objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji?
6. Czy Zamawiający dopuści/ wymaga łóżko 4-segmentowe z czego 3 segmenty ruchome?
Odpowiedź: Dotyczy pytania 5, 6: Nie.
7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej hpl o gr. 6 mm?
8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru koloru frontów szuflad i drzwiczek spośród 10
kolorów?
9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kółkami tworzywowymi, nie brudzącymi powierzchni podłoża?
10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400mm, głębokości 430mm, wysokości 810?
Odpowiedź: Dotyczy pytania 7, 8, 9, 10: Zamawiający dopuszcza.
III.
Dotyczy treści SIWZ:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 28 dni od daty podpisania umowy?
Obecny termin z uwagi na bardzo często przedłużającą się procedurę przetargową oraz końcówkę roku jest zbyt
krótki na prawidłową realizację zamówienia. Poza tym przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który
konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty
dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie lamp łamanych zabiegowych – szt. 3 z całości pakietu nr 7 i utworzy
dla tej pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie
kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru lamp spośród
znacznie większego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.
Odpowiedź: Dotyczy pytania 1, 2: Nie.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 7 - Zakup i dostawa lamp łamanych zabiegowych – szt. 3
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową mobilną o następujących
parametrach:
 Lampa wykorzystująca technologię diod LED – 7 diod
 Natężenie światła z odległości 0,5m – 40 000 Ix
 Żywotność diod LED – 30 000 h

 średnica oświetlanego pola – 180mm
 temperatura barwowa – 4,400°K
 indeks odwzorowania barw – Ra95
 zużycie energii – 13W
 klasa protekcji przed porażeniem elektrycznym – klasa II
 standardy bezpieczeństwa – EN60601-1, EN60601-2-41
 podstawa jezdna z 5 kołami wykonanymi z materiału niebrudzącego powierzchni?
Odpowiedź: Dotyczy pytania 3: Zamawiający dopuszcza.
IV.
Pakiet 1. Zakup i dostawa łóżek szpitalnych.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?
Odpowiedź: Nie
2. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o głębokości 430mm?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z blatem z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18mm?
Odpowiedź: Dotyczy pytania 2 i 3: Zamawiający dopuszcza.
V.
Pytanie 1
Dot. Pkt. 13
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z ergonomiczną konsolą o regulacji 14 cm?
Taki zakres jest wystarczający do pracy i pozwala wraz z regulowanym monitorem o 4 ruchach swobody zapewnić wysoki
komfort operatora.
Pytanie 2
Dot. Pkt. 15
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium o wadze max. 150kg, o mobilnej konstrukcji,
posiadającego cztery niezależne koła z możliwością ich blokowania do jazdy w przód?
Pytanie 3
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie wysokiego standardu ergonomii pozwalającego zwiększyć szybkość i komfort
wykonywania badań, wymaga zaoferowania systemu:
- z możliwością programowania manipulatorów funkcyjnych na konsoli
- wyposażonego w panel dotykowy
- wyposażonego w minimum 2 gniazda parkingowe dla głowic obrazowych?
Pytanie 4
Czy zamawiający, w trosce o zachowanie wysokiej klasy skanów pozwalających zwiększyć możliwości diagnostyczne i
funkcjonalne wykonywanych badań, wymaga zaoferowania systemu z możliwością rozbudowy o:
- głowice z centralnym kanałem biopsyjnym typu linia, convex i laparoskopową
- najnowsze techniki obrazowe (tj. tryb pracy pozwalający nakładać obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode i TEElastografią z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fusion, prezentacji naczyń narządów miąższowych do wizualizacji
bardzo wolnych przepływów (min. 2 cm/sek) w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów
ruchowych – obrazowanie typu B-flow
- nową technologię obrazowania wirtualnej andoskopii naczyń i jam z głowic wolumetrycznych ?
Pytanie 5
Dot. Pkt. 71, pkt. 76, pkt. 80
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicami typu convex, linia i endocavity
o pracy w trybie II harmonicznej z 4 częstotliwościami? Taka zmiana nie zmniejszy funkcjonalności aparatu, a zwiększy krąg
potencjalnych wykonawców .
Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania trybu pracy 3D/4D o prędkości min. 42 obr./sek. z głowicą typu covex?
Takie rozwiązanie otwiera możliwość złożenia oferty na aparat ultrasonograficzny klasy Premium przez szerszy krąg
wykonawców zdolnych do wykonania Zamówienia.
Odpowiedź: Dotyczy pytania 1 do 6: Tak.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2014r.
godz. 10.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.11.2014r. godz. 10.30 w Budynku Zamówień
Publicznych.
Z poważaniem
Janusz Solarz - Dyrektor

