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Znak: AE/ZP-27-72/18                                             Tarnów, 2018-10-02 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę systemu do 
ogrzewania pacjenta 7 sztuk dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 
1. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  przewodu grzewczego o 

długości 1,63 m (przewód + dysza) 
2. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametru ,, szybkie 

osiągnięcie tem. 37°C < 1 min ‘’ 
3. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra powietrza 

antywirusowego i antybakteryjnego o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 99,97% przy wielkości cząstki 
0,3µm. 

4. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu zabezpieczenia 
przed przegrzaniem pacjenta, czujnik temperatury ogrzanego powietrza na wyjściu przewodu z 
urządzenia. 

5. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 16 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kocy ogrzewających 
pacjenta w 7 rodzajach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb tj. koce dla pacjentów dorosłych, koce 
dla dzieci, koce dla dzieci z osłona, koce kardiochirurgiczne, koce na górne partie ciała z osłoną, koce na 
dolne partie ciała, koce dostępu chirurgicznego (sterylne), koce na tułów. 

6. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 11 urządzenia do 
ogrzewania pacjenta z filtrem o wielkości cząsteczek 0,2 µm. 

7.  Dotyczy Załącznika Nr 6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający miał ma myśli 
i wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta z dodatkowym filtrowaniem powietrza w jednorazowych 
kołderkach, zapobiegających zbędnym ruchom powietrza.  

8. Dotyczy Załącznika Nr 6 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli i 
wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta, które pozbawione jest plastikowych elementów w obudowie, 
co w znacznym stopniu zapobiega uszkodzeniom podczas pracy.  

9. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11 - Czy Zamawiający uzna warunek z pkt. 11 za spełniony jeśli 
urządzenie wyposażone jest w dedykowany przez producenta filtr o wysokiej skuteczności filtracji 0,2µm? 

10.  Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 9 - Czy Zamawiający uzna warunek z pkt.9 za spełniony jeśli w 
oferowanym urządzeniu średni czas zmiany temperatury ogrzewanej powierzchni z 20 °C do 36°C wynosi 
7 minut? 

11. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.4 - Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku 
zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek 

12. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.11 - Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 
99,97% . 

13. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.12 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem zabezpieczenia przed 
przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i 
wentylatora, z czujnikiem temperatury powietrza na wyjściu jednostki grzewczej. 

14. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt.13 - Prosimy o odstąpienie od wymogu alarmu niskiej temperatury, w 
przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej temperatury, 
wskaźnik wizualny osiągnięcia zadanej temperatury oraz wyświetlacz cyfrowy aktualnej temperatury. 
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia z przewodem grzewczym o długości 1,63 m (przewód                
+ dysza). 
Ad.2 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia osiągającego temperaturę 37oC w czasie poniżej jednej 
minuty. 
Ad.3 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z antywirusowym i antybakteryjnym filtrem powietrza o 
skuteczności filtracji HEPA 99,97% przy wielkości cząstki 0,3µm. 
Ad.4 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego system zabezpieczenia przed przegrzaniem 
pacjenta z czujnikiem temperatury ogrzanego powietrza na wyjściu przewodu z urządzenia. 
Ad.5 
Zamawiający dopuści zaoferowanie koców ogrzewających pacjenta w 7 rodzajach, dostosowanych do 
różnego rodzaju potrzeb tj. koce dla pacjentów dorosłych, koce dla dzieci, koce dla dzieci z osłoną, koce 
kardiochirurgiczne, koce na górne partie ciała z osłoną, koce na dolne partie ciała, koce dostępu 
chirurgicznego (sterylne), koce na tułów. 
Ad.6 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza o wielkości cząstki 0,2 µm, pod 
warunkiem, że będzie to filtr powietrza antywirusowy i antybakteryjny o skuteczność filtracji HEPA 99,99% 
lub 99,97%. 
Ad.7 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 
dodatkowym filtrowaniem powietrza w jednorazowych kołderkach, zapobiegających zbędnym ruchom 
powietrza. 
Ad.8 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta, które 
pozbawione jest plastikowych elementów w obudowie. 
Ad.9 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z filtrem powietrza o wielkości cząstki 0,2 µm, pod 
warunkiem, że będzie to filtr powietrza antywirusowy i antybakteryjny o skuteczność filtracji HEPA 99,99% 
lub 99,97%. 
Ad.10 
Zamawiający nie dopuści zaoferowania urządzenia, w którym średni czas zmiany temperatury ogrzewanej 
powierzchni z 20°C do 36°C wynosi 7 minut. 
Ad.11 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.12 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, które posiada antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza                       
o skuteczności filtracji HEPA 99,97% przy wielkości cząstki 0,2µm. 
Ad.13 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem 
dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora, z czujnikiem 
temperatury powietrza na wyjściu jednostki grzewczej. 
Ad.14 
Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia bez alarmu niskiej temperatury, posiadającego alarm 
dźwiękowy i wizualny wysokiej  temperatury, wskaźnik wizualny osiągnięcia zadanej temperatury oraz 
wyświetlacz cyfrowy aktualnej temperatury. 
 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


