Zielona Góra, dnia 08.10.2018 r.
ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych oraz zmianie
terminu składania ofert

Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr
referencyjny: TZ.221.46.2018 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na Zakup
foteli do podawania chemioterapii – 10szt. wniesiono następujące pytania:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii z regulacją kąta
nachylenia oparcia pleców w zakresie -10°/+76°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii bez regulacji kąta
nachylenia siedziska?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania chemioterapii z regulacją kąta
nachylenia siedziska zakresie 15°?
Odpowiedź: Patrz pytanie nr 15 w Zawiadomieniu z dnia 05.10.2018 r.
Pytanie nr 4
Z powodu niejasnych zapisów w formularzu cenowo-technicznym w poz. 6 i 8 prosimy o precyzyjne
określenie i dopuszczenie do zaoferowania fotela do chemioterapii z elektryczną regulacją funkcji
Trendelenburga, pozycji fotelowej (pozycja „zero”) oraz segmentów: pleców, siedziska i nożnego
realizowane z pilota przewodowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Pytanie nr 5
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel o poniższych parametrach:
Parametr wymagany

TAK

1

Wysokiej jakości fotel przeznaczony do TAK
pobierania krwi, dializ i przeprowadzania
terapii płyno-zastępczej w szpitalach,
centrach krwiodawstwa i
krwiolecznictwa, ambulatoriach,
przychodniach i innych jednostkach
opieki zdrowotnej.

2

Leże fotela opiera się na nowoczesnej,
kolumnie wykonanej ze stali pokrytej
warstwą lakierów epoksydowych.

3

TAK
Kolumna fotela umieszczona na
mobilnej podstawie wykonanej z
termoformowanego tworzywa ABS,
która chroni przed kurzem i
zanieczyszczeniami, oraz ułatwia mycie i
dezynfekcję.

4

Mobilna podstawa wyposażona jest w
hamulec centralny blokujący koła
znajdujące się w podstawie. Podstawa
fotela wyposażona w nóżki do
wypoziomowania.

TAK

5

Konstrukcja fotela wykonana ze stali
lakierowanej proszkowo lakierami
epoksydowymi.

TAK

6

Fotel trzysekcyjny. Wszystkie sekcje
fotela regulowane pilotem z
podświetlanymi przyciskami.

TAK

7

Pilot z możliwością zawieszenia na
uchwycie znajdującym się w sekcji
oparcia pleców.

TAK

8

Pilot z sygnalizacją włączenia do sieci
elektrycznej.

TAK

9

Sekcja oparcia pleców fotela
wyposażona w łatwo odejmowany,
wyprofilowany zagłówek.

TAK

10

Sekcje fotela tapicerowane, wypełnione TAK
pianką poliuretanową, pokryte tapicerką

TAK
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zmywalną, ognioodporną, odporną na
działanie środków czyszczących i
dezynfekcyjnych.
11

Tapicerka PCV bezftalanowa.

TAK

13

Profil części lędźwiowej sekcji oparcia
pleców regulowany jest za pomocą
pokrętła celem zwiększenia komfortu
pacjenta.

TAK

14

TAK
Funkcje fotela uzyskiwane pilotem na
kablu:
a)
Regulacja wysokości: 570 mm
– 860 mm (+/- 10 mm)
b)
Regulacja sekcji oparcia pleców:
94° - 175° (+/- 5°)
c)

Regulacja sekcji oparcia nóg: 180°
- 270° (+/- 5°)

d)

Regulacja przechyłu
Trendelenburga i antyTrendelenburga : 0 - 12° (+/- 2°)

e)

możliwość zapamiętania 3 pozycji
fotela do badań i zabiegów, dowolna
możliwość przeprogramowywania.

15

Istnieje możliwość ustawienia fotela w
pozycji maksymalnie wychylonej ku
przodowi (sekcja oparcia pleców i
siedzisko pochylone, sekcja oparcia nóg
opuszczona) , w celu umożliwienia
pacjentowi łatwiejsze zejście z fotela.

16

Pedał do regulacji wysokości fotela
umieszczony w podstawie fotela.

17

Wymiar zewnętrzny fotela rozłożonego: TAK
długość x szerokość : min. 1850 mm x
830 mm +/-10 mm.

18

Wymiar zewnętrzny fotela złożonego:
długość x szerokość : min. 1100 mm x
830 mm +/-10 mm.

TAK

TAK
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19

Wymiar oparcia pleców: min. 530 mm x TAK
850 mm +/-10 mm.

20

Wymiar siedziska: min. 520 mm x 530
mm +/-10 mm.

21

Wymiar sekcji oparcia nóg: min. 500 mm TAK
x 410 mm +/-10 mm.

22

Udźwig: min. 180 kg.

TAK

23

Zasilanie 230 VAC oraz z akumulatora.

TAK

24

Stopień ochrony na zamoczenie: min.
IPX6.

TAK

WYPOSAŻENIE

TAK

TAK

25

Podłokietniki z regulacją wysokości, kąta TAK
nachylenia, obrotu, przesuwu ( długości).

26

Regulacja wysokości podłokietnika
dokonywana jest za pomocą przycisku
oznaczonego kolorem, pozostałe
regulacje dokonywane są za pomocą
pokrętła.

TAK

27

Uchwyt na rolkę ręcznika
jednorazowego użytku umieszczony z
tyłu fotela wyposażony w haczyki na
worek urologiczny.

TAK

Sekcja oparcia nóg wyposażona w
przeźroczysty pokrowiec ochronny z
PCV.
28

Dźwignia CPR oznaczona kolorem
TAK
czerwonym, umieszczona z dwóch stron
fotela celem łatwego dostępu.

29

Fotel wyposażony w gniazdo
TAK
wyrównania potencjału umieszczony w
podstawie fotela.
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30

Fotel wyposażony w stojak na kroplówki TAK
z regulacją wysokości wraz z miską ze
stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza fotela o podanych parametrach.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 6 tyg. od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego terminu realizacji.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści fotel do podawania chemioterapii z możliwością elektrycznej regulacji
oparcia oraz siedziska bez możliwości regulacji wysokości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści kółka o średnicy 7,5 cm z możliwością blokady? Jest to parametr nieznacznie
różniący się od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać oferowane parametry.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści długość siedziska o wymiarach 2050 mm? Jest to parametr nieznacznie
różniący się od wymaganego i można uznać go za równoważny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści szerokość fotela wraz z podłokietnikiem o wymiarach: 700 mm? Parametr ten
nieznacznie różni się od wymaganego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
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Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia oparcia pleców wynoszący 0-80 stopni oraz regulację do
pozycji TB w zakresie 0-15°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia podudzia do 15 stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Pytanie nr 13
1. Czy Zamawiający podpuści fotel renomowanego europejskiej producenta o poniższych parametrach:
 szerokość siedziska: 535 mm
 szerokość fotela z podłokietnikami: 808 mm
 kąt nachylenia oparcia:
- w części lędźwiowej: 66° do -14°
- w części barkowej: 86° do 6°
(pragniemy nadmienić, że takie rozwiązanie nachylania segmentu pleców jest bardziej
funkcjonalne, gdyż zapobiega przypadkowemu zsunięciu się pacjenta z fotela)
 kąt nachylenia siedziska: 2° do 17°
 kąt nachylenia oparcia nóg: -30° do 21°;
spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający dokonuje
zmiany w załączniku nr 2 Zaproszenia do składania ofert cenowych. Wykonawca składając ofertę
zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać rodzaj oferowanego rozwiązania.
Zamawiający informuje, iż w celu dokonania korekty zmienia treść zaproszenia do składania ofert
cenowych. Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia do składania ofert
cenowych w następujący sposób:
I. Miejsce w zaproszeniu w którym znajduje się zmieniana treść: załącznik nr 2 do zaproszenia formularz cenowo - techniczny, pkt B., tabela pkt 6.
Było:
„1. Elektryczna regulacja oparcia, siedziska i wysokości za pomocą pilota.
2. Zamawiający dopuszcza, aby fotel do chemioterapii wyposażony był w kosz na podstawowe
rzeczy pacjenta”
Jest:
„1. Elektryczna regulacja oparcia, siedziska i wysokości za pomocą pilota.
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2. Zamawiający dopuszcza, aby fotel do chemioterapii w segmencie oparcia pleców wyposażony był
w kosz na podstawowe rzeczy pacjenta.”
II. Miejsce w zaproszeniu w którym znajduje się zmieniana treść: załącznik nr 2 do zaproszenia formularz cenowo - techniczny, pkt B., tabela pkt 14
Było:
„Długość siedziska od 2100 mm do 2300 mm”
Jest:
„Długość siedziska od 1185 mm do 2300 mm”

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom dotyczącymi przedmiotowego
postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 12.10.2018 r. do
godz. 11:00.

Dyrektor ds. lecznictwa
Antoni Ciach
podpis na oryginale
………………………………………
zatwierdził

Otrzymują:
1. www.bip.szpital.zgo.pl
2. a/a TZ.221.46.2018
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