
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data:25.06.2012 r.

Dotyczy:  na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  z płatnością ratalną  (Znak Postępowania: 2526/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem terminu składania ofert niżej 

przytoczone pytania: 

  
1. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wyjaśnienia dotyczące:

Pakiet 4, Poz 17

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ogrzewacz pacjenta o następującej specyfikacji 
technicznej

2. Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta

3. Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, ciężar max 6 kg

4. Wymiary: max 30cm x max 35cm x max 40cm

5. Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem

6. Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem

7. Długość przewodu grzewczego min 1,8 m, długość przewodu zasilającego min 4,0 m
8. Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza: max. 1400 

l/min

9. Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 

10. Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym
11. Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub 

dźwiękowo) o konieczności dokonania przeglądu urządzenia
12. Poziom hałasu: max. 50 dB 

13. Zasilanie 230 V, 50/60 Hz
14. Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez 

konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. 
Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrza. 

15. Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 5 rozmiarach, dostosowane do różnego 
rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; 
koce pediatryczne; koce pod pacjenta)

16. Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, 
utrzymujące ciepło pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego
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17. Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (dotyczy 1szt. urządzenia):
18.  - - koc na całe ciało (wymiar min. 230x120cm) - 10 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. odpowiadamy, że:

Ad. 1. NIE.

Z poważaniem
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