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TAM-1060/1-PN/53-2016       Rybnik, dnia 08.11.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę urządzanie do ogrzewania pacjenta – 11 sztuk 
- zamówienie nr TAM-1060-PN/53-2016 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 02.11.2016 r. nr 2016/S 211-383908 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie sygnalizujące pracę na danej 

temperaturze oraz alarmy za pomocą diód przy wybranym zakresie temperatury lub 
określonym alarmie zamiast informacji na wyświetlaczu LCD? Alarmy są sygnalizowane też 
dźwiękowo. Jest to rozwiązanie równoważne do opisanego.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą 
należy w zał ączniku nr 1.2 do oferty ( „Specyfikacja techniczna”)  w poz. II.7 nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 2: „pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z możliwością zawieszenia go na 

łóżku pacjenta – uchwyt?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania mo żliwo ści przewieszenia urz ądzenia na łó żko 
pacjenta – niezale żnie od tego, czy zostanie u żyte okre ślenie „wieszak” czy „uchwyt” (te 
określenia zamawiaj ący uznaje za równowa żne), st ąd zaoferowane rozwi ązanie spełnia 
wymagania specyfikacji, pod warunkiem zachowania ws zystkich pozostałych jej wymogów 
(w szczególno ści – podstawy jezdnej). 
 
Pytanie 3:  „Dot: załącznik 1.2, pkt II 

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści  
Urządzenie do ogrzewania pacjenta posiadające 4 zakresy temperatur: 43*C, 38*C, 32*C 
oraz temperaturę otoczenia. Szybkość osiągania zadanych temperatur : 1 min. Bez funkcji 
szybkiego ogrzania 45*C 
Pozostałe parametry – zgodne z SiWZ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania specyfikacji istotnych war unków 
zamówienia w zakresie punktów II.3 i II.4 zał ącznika nr 1.2, przy czym nie narzuca wymaga ń co do 
szybko ści osi ągania wymaganych czterech zakresów temperatur, o kt órych mowa w punkcie II.3, 
natomiast wskazuje, że zgodnie z brzmieniem punktu II.4 (oraz punktu XI specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia) funkcjonalno ść opisana w punkcie II.4 nie jest wymagana, ale jej 
zaoferowanie jest punktowane (w przypadku braku zao ferowania oferta otrzyma zero punktów 
w tej pozycji).  
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Pytanie 4: „Dotyczy zapisu specyfikacji technicznej: II nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania pacjenta, którego charakteryzuje cicha praca 
urządzenia, poziom hałasu max.: 55 dB.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.  
 
Pytanie 5:  „Dotyczy zapisu specyfikacji technicznej: II nr 4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 

o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania pacjenta z funkcją ogrzewania maksymalną 
temperaturą 43°C ±3  °C.” 

Odpowied ź 5: Zgodnie z brzmieniem punktu II.4 w zał ączniku nr 1.2 (oraz punktu XI specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia) funkcjonalno ść opisana przez zamawiaj ącego w punkcie II.4 
nie jest wymagana, ale jej zaoferowanie jest punkto wane, st ąd rozwi ązanie opisane w pytaniu jest 
dopuszczone, ale jako odmienne od punktowanego, otr zyma zero punktów w tej pozycji.   
 
Pytanie 6:  „Dotyczy pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o średnim poziomie hałasu 56dB?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.  
 
Pytanie 7:  „Dotyczy pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym 

i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji o skuteczności filtracji minimum 99,97% 
przy wielkości cząstek 0,3 mikrona)” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.  
 
Pytanie 8:  „Dotyczy pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w giętki przewód 

grzewczy wzmocniony drutem nie utrudniający dostępu pacjenta o długości 1.6 m.?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą 
należy w zał ączniku nr 1.2 do oferty ( „Specyfikacja techniczna”) w poz. II.10 nanie ść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 9 oraz 10 dotyczy Specyfikacji technicznej-  załącznik nr 1.2:  
Pytanie 9:  „Czy dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta różniące się względem SIWZ:  

9.1 brak funkcji szybkiego ogrzania pacjenta temperaturą  46 ͦ C ±1 ͦ C przez min.: 15 minut 
9.2 możliwość zamocowania wyłącznie do pionowych rur bądź uchwytów 
9.3 brak informacji wizualnej  wskazującej ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do 

wymiany filtra- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu” 
Odpowied ź 9:  
ad 9.1. Zgodnie z brzmieniem punktu II.4 zał ącznika nr 1.2 (oraz punktu XI specyfikacji istotnyc h 
warunków zamówienia) funkcjonalno ść opisana w punkcie II.4 nie jest wymagana, ale jej 
zaoferowanie jest punktowane (w przypadku braku zao ferowania oferta otrzyma zero punktów 
w tej pozycji). 
ad 9.2 Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi ązania.  
ad 9.3 Zamawiaj ący podtrzymuje wymagania okre ślone w punkcie II.9 zał ącznika nr 1.2 - nie 
dopuszcza zaoferowania takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 10:  „Czy Zamawiający dopuści, aby urządzenie do ogrzewania pacjenta wyposażone było 

w podstawę jezdną bez koszyka?” 
Pytanie 11:  „punkt II. 11 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta wyposażone 

w podstawę jezdną z półką?” 
Odpowied ź 10 i 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie urz ądzenia do ogrzewania pacjenta 
wyposa żonego w podstaw ę jezdną z koszykiem lub równowa żnym rozwi ązaniem (np. półk ą, 
pojemnikiem) – nie dopuszcza natomiast podstawy jez dnej która nie daje mo żliwo ści 
umieszczenia akcesoriów. W przypadku zaoferowania a sortymentu dopuszczonego niniejszym 
wyjaśnieniem – modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 do oferty ( „Specyfikacja techniczna”) 
w poz. II.11 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  
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Pytanie 12:   „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach: 
 System OperaTherm  składa się z elastycznej, przejrzystej dla promieni RTG płyty 

grzewczej, jednostki sterująco-zasilającej i dopasowanych, przeciwodleżynowych 
materacy żelowych. 
Urządzenie wykorzystuje się m.in. na bloku operacyjnym w celu przeciwdziałania 
hipotermii śródoperacyjnej i związanych z nią powikłań w postaci dreszczy 
pooperacyjnych, podwyższonego ryzyka infekcji oraz krwotoków, czy przedłużonego 
wybudzania. 
Płyta grzewcza jest zasilana bezpiecznym napięciem 30 V prze 3 m kabel, hermetycznie 
zamknięta, odporna na zalanie płynami i czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi 
używanymi powszechnie na bloku operacyjnym. 

 

                                                       Parametry techniczno-użytkowe 
Systemu OperaTherm  

 
 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w pytaniu.  
 
Pytanie 13:  „Prosimy Zamawiającego o rezygnację z parametru punktowanego  i odstąpienie od 

wymogu w poz. nr 4, która dotyczy funkcji szybkiego ogrzewania pacjenta temperaturą 46 
st. C +/- 1 st. C przez min. 1 min.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu (przy czym wskazuje, że minimalny czas wynosi 15 min).  
 
Pytanie 14:  „Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, 

wyposażone w  panel sterowania, składający się z czterech przycisków dotyczących 
temperatury oraz kontrolek LED.” 

Odpowied ź 14: Podobnie jak w odpowiedzi na pytanie 1 - zamaw iający dopuszcza zaoferowanie 
asortymentu opisanego w pytaniu. W przypadku zaofer owania asortymentu dopuszczonego 
niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 do oferty ( „Specyfikacja 
techniczna”)  w poz. II.7 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, 
co zaoferowano w danej pozycji.  
 

OPIS PRODUKTU ZDJĘCIE 

System do ogrzewania pacjenta  

Panel sterujący x 1 

Płyta grzewcza 150 x 45 (cm) x 1 

Materace żelowe 45 x 50 x 1,5 (cm) x 3 

 

 

 

 

 

 

 

Płyta grzewcza  OP3-150: 150 x 45 (cm) 
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Pytanie 15:  „Czy Zamawiający wymaga, aby kołderki, zarówno pod ciało pacjenta i na całe ciało 
pacjenta posiadały dodatkową funkcję filtrowania powietrza?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie stawia wymagania opisanego w pytaniu.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 14.11.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

         
 
 


