
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                     Data:21.11.2012r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  200  000  euro  na  dostawę  łózek 
rehabilitacyjnych i mikroskopów  (Znak sprawy:  5466/2012)

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  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z 
późniejszymi zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania: 

Dotyczy treści SIWZ

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 
1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2 % lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez 
Zamawiającego?  Proponowane  kary  umowne  są  wysokie,  zwłaszcza  biorąc  pod  uwagę  krótki 
termin realizacji zamówienia.

Dotyczy Grupy I – łóżka szpitalne rehabilitacyjne – 2 sztuki
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżka szpitalne wyposażone w składane 

wzdłuż ramy leża barierki boczne jednak bez możliwości ich demontażu? Wymagane rozwiązanie 
nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i nie ma uzasadnienia klinicznego.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne, którego segmenty leża nie 
są przezierne dla promieni RTG? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej 
funkcjonalności łóżka. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w układ jezdny 
blokowany  centralnie  za  pomocą  4  dźwigni  umieszczonych  nad  każdym  kołem?  Oferowane 
rozwiązanie  jest  korzystniejsze  od  wymaganego  gwarantując  w  szybki   i  łatwy  sposób 
unieruchomienie łóżka bez względu na położenie operatora.

5. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektryczne  łóżko  szpitalne  wyposażone  w  cztery 
antystatyczne koła blokowane centralnie, z których jedno spełnia rolę koła kierunkowego zamiast 
łóżka wyposażonego w piąte dodatkowe koło? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym 
zapewniając pełną mobilność łóżka co bardzo dobrze sprawdza się w praktycznym użyciu.

6. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektryczne  łóżko  szpitalne,  w  którym  regulacja 
wysokości odbywa się w zakresie od 41,5 cm do 81,5cm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie 
dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i  bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej 
zapewniając pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o zróżnicowanym 
wzroście.

7. Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  elektryczne  łóżko szpitalne wyposażone  w materac 
wykonany z wysokoelastycznej pianki z sekcjami o różnej gęstości przyciętej na kształt gofrów bez 
warstwy lateksu? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego albowiem 
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oferowana struktura materaca pozwala na indywidualne dopasowanie się do kształtu ciała pacjenta 
co ma duże znaczenie terapeutyczne.

8. Czy  Zamawiający  oczekuje  do  zaoferowania  elektryczne  łóżko  szpitalne  o  długości  całkowitej 
wynoszącej  220cm?  Oferowane  rozwiązanie  zapewnia  pełny  komfort  dla  hospitalizowanych 
pacjentów o zróżnicowanym wzroście.

9. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z możliwością przedłużenia 
leża  co  najmniej  o  20cm?  Proponowane  rozwiązanie  zapewnia  doskonały  komfort  dla 
hospitalizowanych pacjentów o wyższym wzroście.

10. Czy  Zamawiający  oczekuje  do  zaoferowania  elektryczne  łóżko  szpitalne  wyposażone  w  cztery 
krążki  odbojowe  zlokalizowane  w narożnikach  leża?  Proponowane  rozwiązanie  zapewnia  pełną 
ochronę łóżka czy ścian przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

11. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko wyposażone w centralny sterownik dla personelu 
wyposażony  w  blokadę  wszystkich  elektrycznych  funkcji  oraz  dodatkowy  pilot  dla  pacjenta? 
Oferowane  rozwiązanie  jest  bardzo  korzystne  gdyż  gwarantuje  pełną  kontrolę  personelu  nad 
realizowanymi funkcjami dla bezpieczeństwa pacjentów oraz dodatkowo pozwala na realizowanie 
niektórych funkcji przez samego pacjenta.

12. Czy  Zamawiający  oczekuje  do  zaoferowania  elektryczne  łóżko  szpitalne  z  regulacją  oparcia 
segmentu  uda  od  0  do  16.5? Oferowane  rozwiązanie  zapewnia  pełną  funkcjonalność  łóżka  i 
bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zapewniając pełny komfort hospitalizowanym pacjentom.

13. Czy Zamawiający  oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z elektryczną regulacja 
przechyłów  wzdłużnych  Trendelenburga  i  anty-Trendelenburga  w  zakresie  0-14?  Oferowane 
rozwiązanie  zapewnia  pełną  funkcjonalność  łóżka  i  bardzo  dobrze  sprawdza  się  w  praktyce 
użytkowej.            

14. Czy Zamawiający  oczekuje do zaoferowania elektryczne łóżko szpitalne z elektryczną regulacją 
segmentu  oparcia  pleców  w  zakresie  od  0  do  70º? Oferowane  rozwiązanie  zapewnia  pełną 
funkcjonalność łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

15. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania elektrycznego łóżka szpitalnego, w którym pozycja krzesła 
kardiologicznego oraz pozycja CPR uzyskiwane są przy pomocy jednego przycisku? Oferowane 
parametry  wpływają  na  większą  funkcjonalność  oferowanego  łóżka  ułatwiając  pracę  personelu 
medycznego.

16. Czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  elektrycznego  łóżka  szpitalnego  z  funkcją  podwójnej 
autoregresji?  Parametr  ten pozwala  na zredukowanie  ucisku w odcinku lędźwiowym  kręgosłupa 
pacjenta podczas regulacji segmentów łóżka, co zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn.

17.  Czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  elektrycznego  łóżka  szpitalnego  wyposażonego  w 
lampkę  oświetlającą  przestrzeń  pod  łóżkiem  tworząc  delikatną  poświatę  wokół  obrysu  łóżka? 
Rozwiązanie to pozwala pacjentowi na łatwiejsze opuszczenie łóżka, jak i powrót na nie w nocy bez 
narażania się na upadek, a zarazem ułatwia pracę personelu medycznego nocą.

18.Czy Zamawiający dopuści ze zdejmowanymi szczytami, ale bez zdejmowanych boków (barierek)? 
Barierki są tak skonstruowane, że po złożeniu nie przeszkadzają w transferze pacjenta na wózek, itp.
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez piątego koła zapasowego?
20.Czy Zamawiający dopuści łóżko o minimalnej wysokości leża 450 mm?
21. Czy Zamawiający dopuści materac do łóżka bez warstwy latexu (który często powoduje uczulenia) o 
grubości 12 cm w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym? 
22. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 11.01.2013r. A jeśli nie, to o ile jest w stanie 
wydłużyć ten termin.
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23.Czy w rozumieniu pkt. 2 Zamawiający ma na myśli sterowanie za pomoc ą przycisków wbudowanych w 
barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta i zewnętrznej dla personelu oraz pilota przewodowego 
bądź panelu centralnego ?
24.Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści szczyty lakierowane z wypełnieniem z płyty dekoracyjnej 

oraz składane barierki boczne chroniące pacjenta na ¾ długości , bez możliwości ich odejmowania?

25.Czy w rozumieniu pkt. 3 Zamawiający dopuści szczyty tworzywowe wykonane w wersji ,, oddmuchu ‘’ 

bez miejsc łączenia oraz opuszczane barierki boczne dzielone ½ bez możliwości ich odejmowania ?

26.Czy Zamawiający dopuści łóżko z przeziernym segmentem pleców ?

27.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralną blokadę kół , oraz kierunkową ?

28.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez 5 koła ?

29.Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością na poziomie 385 mm ?

30.Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością 985 mm ?

31.Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 230kg w pozycji horyzontalnej 

oraz  400 kg w pozycji statycznej ?

32.Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z czego trzy segmenty są ruchome ?

33.Czy Zamawiający wymaga aby  łóżko z posiadało przedłużenie leża o min.150 mm ?

34.Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było o konstrukcji składającej się z dwóch kolumn cylindrycznych ? 

Rozwiązanie takie znacznie jest korzystniejsze ponieważ jest brak trudno-dostępnych miejsc 

35.Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało elektryczne funkcje pozycji Trendelenburga i anty 

Trendelenburga dokonywane min.0-16 ° ?

36.Czy Zamawiający wymaga aby barierki boczne były wykonane w tworzywa stanowiące jednolity odlew , 
z dodatkowym sterowaniem wbudowanym w barierki ?
37.Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym nie ma możliwości zdjęcia boków łóżka?
38.Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z minimalną wysokością leża wynoszącą 460mm i 
szerokością wynoszącą 980mm?
39.Czy Zamawiający dopuści łóżko z max obciążeniem roboczym wynoszącym 230kg?
40.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne ze standardowym materacem, 
dopasowanym do leża, o właściwościach przeciwodleżynowych?
41.Czy Zamawiający wymaga zastosowanie w mikroskopach wysokiej klasy optyki Plan-achromat 
korygowanej na
nieskończoność?
42.Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dołączone do kamery było w języku polskim?
43.. Czy zamawiający dopuszcza kamerę o wyższych parametrach tj. 2592x1944 (5.1MP)?

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

Ad.1. Nie.
Ad.2. Nie.
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Ad.3.  Nie.
Ad.4.  Tak.
Ad.5. Nie.
Ad.6. Tak.
Ad.7.  Nie.
Ad.8.  Tak.
Ad.9.  Nie.
Ad.10. Nie.
Ad.11. Tak.
Ad.12. Nie.
Ad.13.Nie.
Ad.14.  Nie..
Ad.15. Tak.
Ad.16  Nie.
Ad.17  Nie.
Ad.18.  Tak.
Ad.19. Nie.
Ad.20. Tak.
Ad.21. Nie. 
Ad.22.  Nie. 
Ad.23.  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad.24 tak, jeżeli bez drewna i drewnopochodnych.
Ad.25. Atak.
Ad.26. Tak.
Ad.27. Tak.
Ad.28. Nie,
Ad.29. Tak.
Ad.30. Tak.
Ad.31.Tak.
Ad.32. Tak.
Ad.33.Nie.
Ad.34. Dwie kolumny.
Ad.35. Nie.
Ad.36.   Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad.37. Jeżeli można położyć lub zsunąć, tak.
Ad.38.  Z możliwością podnoszenia.
Ad.39. Tak.
Ad.40. Nie, może być tylko latexowy.  
Ad 41 Tak.
Ad 42. T.ak.
Ad 43. Tak.

                                                                                                                     z poważaniem
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