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TAM-1093/1-PN/58-2016       Rybnik, dnia 15.11.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę materacy przeciwodle żynowych zmiennoci śnieniowych - 11 sztuk  
- zamówienie nr TAM-1093-PN/58-2016 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.11.2016 r., pod nr 339508 - 2016 

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

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „Pkt.12 Czy zamawiający dopuści materac z pompą bez regulacji czasu trwania cykli ze 

stałym czasem cykli zmiany ciśnienia co 12 minut?” 
Pytanie 2: „Pkt.13 Czy zamawiający dopuści materac z pompą, która ma program szybkiego 

utwardzenia powierzchni materaca, ale bez automatycznego powrotu do wcześniej 
ustawionego programu?” 

Pytanie 3: „Pkt.15 Czy zamawiający dopuści materac z pompą, która nie ma oddzielnej funkcji 
siedzenia, natomiast ma program maksymalne napompowanie/szybsze napompowanie 
części krzyżowej?” 

Pytanie 4: „Pkt. 16 Czy zamawiający zrezygnuje z funkcji statycznej sekcji głowy? Funkcja ta jest 
niebezpieczna w razie potrzeby wykonania RKO ze względu na możliwość udrożnienia dróg 
oddechowych pacjenta.” 

Pytanie 5: „Pkt. 19 Czy zamawiający dopuści pompę o poziomie głośności 45dB?” 
Pytanie 6: „Pkt.21 Czy zamawiający dopuści pompę bez alarmu dźwiękowego i wizualnego zaniku 

zasilania?” 
Pytanie 7: „Pkt.13 Czy zamawiający dopuści materac z programem szybkiego utwardzenia powierzchni 

materaca celem wykonania czynności pielęgnacyjnych u pacjenta? Utwardzenie materaca 
utrzymujące się przez okres 15 minut oraz automatyczny powrót do trybu wcześniej 
ustawionego na pompie.” 

Pytanie 8: „III.Pkt1 Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem dedykowanym do powyższych 
materacy, zamykanym na suwak, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchniowej 
środkami ogólnodostępnymi w szpitalu oraz prania automatycznego w temperaturze 60 
stopni C? Każdy pokrowiec jest wodoszczelny, odporny na penetrację krwi i płynów 
ustrojowych, przepuszczający powietrze.” 

Odpowied ź 1-8: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższych 
pytaniach.  
 

Pytanie 9: „Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 200 x 85 cm” 
Odpowied ź 9: 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 w poz. II.7  („Specyfikacja techniczna”)  nanieść stosownie 
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skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. Jednocze śnie 
zamawiaj ący wskazuje, i ż rozmiary materaców okre ślone zostały w punkcie II.7 zał ącznika nr 1.2 
– a nie jak podano w pytaniu w pkt 4.  

 

Pytanie 10: „Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją siedzenia realizowaną poprzez 
dodatkowe wypełnienie komór?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący wymaga opisanej w powy ższym pytaniu funkcji (siedzenia), przez 
wymagane "utwardzenie"  można rozumie ć równie ż "dodatkowe wypełnienie komór"  przy zacho-
waniu spełnienia pozostałego opisu. 
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 2 tygodnie?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie dopuszcza wydłu żenia terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający, na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy, wydłuży 

z 48 godzin do co najmniej 72 godzin konieczność dostarczenia przez Wykonawcę analogi-
cznego elementu dostawy?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza wydłu żenie czasu do 72 godzin  w zakresie punktu 5 
załącznika nr 1.3 ( „Warunki gwarancji jako ści i serwisu” ). W przypadku zaoferowania czasu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.3 do oferty, 
w punkcie 5  nanieść stosownie zmiany, tj. liczb ę 48 zastąpić liczb ą 72. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 17.11.2016 r. do g odziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 12.30.  

 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

          


