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SPZOZ/SAN/ZP/185/2019                                                           Sanok, dnia  25.06.2019r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/17/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez 
doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego 

zabezpieczenia szpitalnego – część 3” 
 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
* Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki z 
24 godzin do 48 godzin w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksy-
malne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 2   
Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią 
wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale XI pkt. 1, zwracamy się do 
Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 4 do SIWZ na następującą: 

a) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na pod-
stawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki napraw-
cze:……………………………………………… 
……………………………………………………………………..……………………………………
………? 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 
* Pytanie nr 3   
Czy ze względu na charakter pracy firm kurierskich oraz długi weekend Zamawiający wyrazi zgodę na 
przesunięcie godziny składania ofert przetargowych z godziny 10:00 na godzinę 13:00?   
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
* Pytanie nr 4   
Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych 
z dnia 20 maja 2010 r., wyroby medyczne klasy I nie wymagają przeprowadzania oceny zgodności 
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przez jednostkę notyfikowaną i w związku z tym przeprowadza ją sam producent. W wyniku tego pro-
ducent wystawia deklarację zgodności zgodną z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG, która 
w tym przypadku jest dokumentem potwierdzającym, że wyrób medyczny klasy I jest zgodny w wy-
maganiami zasadniczymi i może być sprzedawany i użytkowany w naszym kraju. W związku z powyż-
szym, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia na wezwanie Zamawiają-
cego Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną w przypadku pakietu nr 7.  
Odpowiedź:  Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
* Pytanie nr 5   
Czy chłodziarka ma być produktem medycznym przeznaczonym do przechowywania krwi, wpisanym 
do rejestru produktów medycznych, zgodnym z dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Ustawy z dn. 
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych oraz oznaczonym stawką VAT 8%? 
Odpowiedź:  Nie. 
 
 
* Pytanie nr 6  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w min. 3szuflady ze stali nierdzewnej z frontem 
przezroczystym, w których zmieści się min. 96workówz krwią o poj. 450 ml? Rozwiązanie w którym 
worki z krwią stoją pionowo i wysuwane są w szufladach jest wygodniejsze dla Użytkownika niż 
wieszanie worków na haczykach na półkach drucianych. Wiele polskich stacji krwiodawstwa i szpitali 
przeszło na ten system, który od lat jest standardem w placówkach krajów Europy Zachodniej. 
Odpowiedź:   Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
* Pytanie nr 7  
Czy Zamawiający wymaga, aby dokładność regulacji i wyświetlania temperatury wynosiło 0,1C? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga. 
 
 
* Pytanie nr 8   
Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka przystosowana była do pracy w temp.: +16/+43C? Takie 
rozwiązanie sprawi, że urządzenie bezproblemowo będzie pracować w pomieszczeniu pozbawionym 
klimatyzacji 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
* Pytanie nr 9  
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało filtr RFI (przeciwzakłóceniowy), dzięki któremu 
chłodziarka nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga 
 
* Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterownik elektroniczny wyświetlający 
komunikaty w języku polskim? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 11  
Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka posiadała komory wykonane z wysokogatunkowej stali 
nierdzewnej? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
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* Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w elektroniczny panel sterowniczy 
z cyfrowym wyświetlaczem temperatury pokazującym menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę 
zadaną, datę i godzinę oraz komunikaty. 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
* Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w optyczny i dźwiękowy system 
alarmowy ostrzegający o przekroczeniu zadanej temperatury(za wysoka i za niska temperatura), 
niezamknięciu drzwi, braku zasilania oraz uszkodzeniu czujników? 
Odpowiedź:   Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
* Pytanie nr 14  
Czy Zamawiający wymaga, aby system alarmowy był zintegrowany ze sterownikiem czy ma być to 
osobne urządzenie? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
 
* Pytanie nr 15  
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w bateryjne podtrzymanie pracy 
sterownika i alarmów (do 24h w razie awarii zasilania)? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 16  
Czy Zamawiający wymaga, aby na panelu sterowniczym dało się odczytać godzinę i datę zaistniałego 
zdarzenia (np. alarmu przekroczenia temperatury)? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 17  
Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik szafy chłodniczej był blokowany hasłem uniemożliwiającym 
przypadkową zmianę parametrów pracy przed dostępem osób niepowołanych? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 18   
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia nie dało się wyłączyć głównym włącznikiem na froncie 
urządzenia bez wpisania hasła? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 19  
Czy Zamawiający wymaga, aby szafa chłodnicza wyposażona była w zintegrowany ze sterownikiem 
rejestrator danych o temperaturze i alarmach z ostatnich 30 dni oraz port USB umożliwiający zgranie 
danych temperaturowych na komputer? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka wyposażona była w wewnętrzne oświetlenie LED? Brak 
tego zapisu w specyfikacji oznaczać będzie, że Zamawiający dopuszcza urządzenie, w środku którego 
będzie ciemno? 
Odpowiedź:   Zamawiający wymaga. 
 
* Pytanie nr 21  
Czy z uwagi na bezpieczeństwo przechowywanego materiału Zamawiający wymaga, aby drzwi chło-
dziarki wyposażone były w zamek, system automatycznego domykania i uszczelkę magnetyczną? 
Odpowiedź:   Zamawiający wymaga. 
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* Pytanie nr 22  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 150 litrów brutto? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 23   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość( 600 mm x 600 
mm x 1360 mm)? Wymiary wyspecyfikowane będą powodować, że w przypadku wyciągnięcia worków 
z krwią trzeba będzie kucać przy urządzeniu? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
* Pytanie nr 24  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze zakresem regulacji temp. w zakresie +2C do+6C czyli odpo-
wiedniej do przechowywania krwi? Taki szeroki zakres ustawianej temperatury od +3Cdo +16C suge-
ruje, że wyspecyfikowane jest urządzenie które nie służy do przechowywania krwi ale laboratoryjne? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w kolorze szaro-zielonym? 
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 26   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź:  Dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
* Pytanie nr 27 
Pakiet nr 6: zgrzewarka z kontrolą zgrzewania-   parametry  techniczne urządzenia:  
punkt nr 14: szerokość rzeczywista  zgrzeiny 10 mm – czy dopuszczalna jest szerokość rzeczywista 
zgrzeiny 15 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 28 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach 

 

 
Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? 
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Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 29   
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości całkowitej równej 2080 mm? 
Parametr ten niewiele różni się od wymaganego. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający dopuści wózek o którego wysokość oraz przechyły TB/aTB regulowane są za pomocą 
pedałów umiejscowionych po jednej stronie leża?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 31  
Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie przechyłu Trendelenburga  0-12 stopni oraz antyTrende-
lenburga również 0-12 stopni ?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 32  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mechanizmu regulacji TB/aTB w blokadę ?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 33  
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o czterosegmentowym leżu ? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 34  
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej 
składane wzdłuż leża ? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 35  
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, w którym podstawa wyposażona jest w po-
krywę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa ABS z miejscem na osobiste rzeczy pacjenta ? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 36  
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości całkowitej równej 2080 mm?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 37  
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o regulacji wysokości w zakresie  600 - 910 
mm ? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 38   
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o o podwójnych kołach w osłonach 
antystatycznych o średnicy 150 mm ? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 39   
Czy Zamawiający dopuści wózek o zakresie przechyłu Trendelenburga  0-12 stopni oraz anty-
Trendelenburga również 0-12 stopni ?  
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 40   
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o bezpiecznym obciążeniu równym 170 kg 
? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 41  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia mechanizmu regulacji TB/aTB w blokadę ?  
Odpowiedź:  Nie. 
 
 
* Pytanie nr 42  
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej 
składane wzdłuż leża ? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od 
oczekiwanego.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1965 x 590 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od 
oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji wysokości leża 540-980 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne wózka na poziomie 15 stopni (za pomocą opisanej 
sprężyny gazowej z blokadą)?  
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka, która nie wymaga zastosowania tunelu na kasetę RTG? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 48  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2150mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od 
oczekiwanego. 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 49  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres regulacji wysokości leża 540-980 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 50  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne wózka na poziomie 15 stopni (za pomocą opisanej 
sprężyny gazowej z blokadą)? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 51  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści obciążenie wózka na poziomie 225kg? Parametr ten nieznacznie odbiega od 
oczekiwanego 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 52  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne w postaci poręczy bocznych malowanych 
proszkowo o właściwościach antybakteryjnych? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 53   
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załączników o numerach 1,2,3,4,5,6,7 w wersji edytowalnej 
w celu ich uzupełnienia. 
Odpowiedź:  Załączniki zostały wysłane. 
 
 
* Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 4,7 
Czy Zamawiający dopuści wózek, posiadający deklarację zgodności wystawioną przez producenta oraz 
zgłoszenie do Prezesa URPL,WMiPB, bez certyfikatu zgodności wystawionego przez jednostkę notyfi-
kującą ( oferowany wyrób nie wymaga udziału jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności) -  zgodnie 
z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r.  z późn. zm. ) 

Odpowiedź:  Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
* Pytanie nr 55  dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka do transportu chorych o wymiarach leża 
wynoszących: 1850x590 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 560 do 980 
mm? Oferowany parametr  jest lepszy od wymaganego 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, o szerokości wózka bez poręczy 
bocznych wynoszącej 590 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 58  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o długości całkowitej wózka 
wynoszącej 2030 mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża 
za pomocą nożnej pompy hydraulicznej - wysokość maksymalna wynosząca  980 mm? 
Odpowiedź:   Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
* Pytanie nr 60  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o ruchomym segmencie oparcia 
pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-65°? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 61  dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją pozycji 
Trendelenburga  wynoszącą 18°? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów  z regulacją pozycji 
anty-Trendelenburga wynoszącej 10°? 
Odpowiedź:    Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr  63 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w 
zdejmowany materac wykonany z nieprzemakalnego materiału w kolorze czarnym? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w 4 koła 
jezdne o średnicy 150 mm z blokadą  centralną  i kierunkową? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym wynoszącym 170 kg 
potwierdzonym stosownym dokumentem? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
 
* Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wg poniższego opisu i wizualizacji? 
Taboret (fotel) z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm, odporne 
na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor 
tapicerki – uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie (ręcznie za 
pomocą sprężyny gazowej, uchwyt do regulacji pod siedziskiem). Oparcie regulowane w dwóch 
płaszczyznach (góra-dół, przód-tył). Podstawa trójramienna (wykonana z płaskownika) z 5 kółkami fi 
50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). 
Obudowa i piasta z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne 
obciążenie 135 kg. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 480 mm, zakres regulacji 490/630mm.  
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Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podstawy wykonanej z kształtownika o przekroju 
kwadratu, czteroramiennej na 4 kółkach fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z mate-
riału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, 
łożysko ślizgowe, zgodnie z poniższą wizualizacją. Podstawa fi 360mm, wysokość z uchwytem 880 
mm, wysokość wiadra z podstawą 400mm, wysokość wiadra 280mm (10l). 

 

 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 
 
* Pytanie nr 68  dotyczy pakietu nr 2 
Z uwagi na fakt, że zaoferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym w gdyż w swojej funkcjonalności 
nie wypełnia definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), i tym samym nie podlega obowiązkowi wyni-
kającemu z art. 58 ust. 1 powołanej Ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe wnioskujemy o możliwość 
przedłożenia atestu PZH potwierdzającego przeznaczenie wyrobu dla jednostek służby zdrowia i odstą-
pienie od wymogu dołączenia deklaracji zgodności CE i certyfikatu PN-EN ISO 13485 

Odpowiedź:  Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
* Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 stojaka o parametrach jak poniżej i zgodnie 
z wizualizacją? 
Stojak do płynów infuzyjnych, wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami 
infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.  Stojak przystosowany 
do instalacji pompy infuzyjnej. Podstawa pięcioramienna (wykonana z blachy), wyposażona w 5 kółek 
fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.  Stojak 
wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, 
malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Podstawa fi 560mm. Stojak wyposażony w kolumnę (część niewysuwana) o 
średnicy 33,7 mm oraz rurę (część wysuwana) o średnicy 18mm    
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 stojaka o parametrach jak poniżej i zgodnie 
z wizualizacją? 

 

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu 1500x650mm, wymiarach 
zewnętrznych (uwzględniających długość uchwytu i odbojniki boczne): 1615x720x880mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
*Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach blatu 1200x650mm, wymiarach 
zewnętrznych (uwzględniających długość uchwytu i odbojniki boczne): 1315x720x880mm? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
*Pytanie nr 73  dotyczy pakietu nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w kuwety ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody. 
 
 
*Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z kółkami fi 100mm. Oponki wykonane są z 
materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane z polipropy-
lenu, łożysko ślizgowe 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
*Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu wg poniższego opisu i wizualizacji? 
Taboret z siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. Siedzisko odporne na 
działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki 
– zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. Wysokość siedziska podno-
szona pneumatycznie (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, uchwyt do regulacji pod siedziskiem). 
Podstawa trójramienna (wykonana z płaskownika) z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki 
wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża (termoplastyczna guma). Obudowa i piasta wykonane 
z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135 kg. Kon-
strukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 
bezpieczne. Podstawa fi 480 mm, zakres regulacji 490/630mm.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 76 
Czy Zamawiający przychyli się do naszej prośby i przesunie termin składania oraz otwarcia ofert o 7 
dni czyli na dzień 02-07-2019r. Przesunięcie takie zapewni większej ilości oferentów możliwość 
składania ofert co niewątpliwie przełoży się na ich konkurencyjność. 
 
Odpowiedź: Termin został przesunięty na 03.07.2019r. 
 
 
*Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach 
- długość całkowita 2115 mm 
- szerokość całkowita 880 mm 
- regulacja wysokości w zakresie 57- 99 cm 
- oparcie regulowane w zakresie -25 do +60 st. 
- regulacja Trendelenburga - 10 st. 
- regulacja Anty-Trendelenburga - brak 

 
Odpowiedź :Zamawiający nie dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
*Pytanie nr 79 
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zadań 4, 5, 7 do 42 dni od daty udzielenia 
zamówienia – zawarcia umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
*Pytanie nr 80  
Czy Zamawiający dla potwierdzenia parametrów oferowanych zgodzi się na potwierdzenie tychże 
parametrów przez autoryzowanego przedstawiciela producenta / dystrybutora? W pakiecie nr 7, w opisie 
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przedmiotu zamówienia, wiersz 1, wyraźnie bowiem znajduje się wymóg potwierdzenia wszystkich 
parametrów przez producenta! 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
*Pytanie nr 81 dotyczy pakietu  nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2090 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 82 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej 790 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

*Pytanie nr 83 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem o szerokości 1920 x 650 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości leża hydrauliczną w zakresie  
570 – 910 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga w zakresach 200/120, co nieznacznie odbiega od warunków opisu przedmiotu 
zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik przyłóżkowy (de facto szafkę przyłóżkową), 
wyposażoną w boczną wnękę wypełnioną tworzywową wypraską o wewnętrznej wysokości całkowitej 
715mm?  
Pozostałe parametry zgodne z warunkami opisu przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiąjacy dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 87 dotyczy pakietu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik przyłóżkowy (de facto szafkę przyłóżkową), w której 
pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną znajduje się wolna przestrzeń o wysokości 17,5 cm (to tylko 
0,5 cm mniej niż wymóg wskazany w opisie przedmiotu zamówienia). 
Odpowiedź:Zamawiajacy dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 88 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości bez 
poręczy bocznych 650 mm, jednakże szerokość zewnętrzna mierzona od krążka do krążka odbojowego 
wynosi 790 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 89 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości 
wraz z poręczami bocznymi 790 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 90 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2070 
mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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*Pytanie nr 91 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej 2090 
mm? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 92 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości do 
910 mm, co jest parametrem lepszym niż wyznaczony w opisie przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 93 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z oparciem pleców 
regulowanym sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie 0-650? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
*Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 7  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z przechyłem Trendelen-
burga w zakresie do 200? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
*Pytanie nr 95  
Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy towaru do 45 dni. Prośba ta uzasadniamy 
okresem urlopowym a co za tym idzie zmniejszonymi mocami produkcyjnymi w firmach produkcyj-
nych 
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody. 
 

*Pytanie nr 96 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w formularzu ofertowym możliwość różnych okresów gwa-
rancji na poszczególne pakiety. Prośba ta uzasadniona jest tym iż Zamawiający przewiduje w sposobie 
oceny punktację w zależności od okresu udzielonej gwarancji a może być ona różna w zależności od 
pakietu. 
Odpowiedź: Tak, każdy pakiet jest osobno oceniany. 

 

*Pytanie nr 97 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej o parametrach jak poniżej: 
Szafka przyłóżkowa jednostronna ( szuflada,drzwiczki) z blatem oraz korpusem wykonanym z płyty 
obustronnie laminowanej z obrzeżami z okleiny PCV. Szafka z płyty meblowej laminowanej białej. Blat 
i fronty z płyty meblowej laminowanej- kolor do wyboru szafka wyposażona w podwójne koła w obu-
dowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm( czarne) w tym 2 z blokadą. 
Wymiary 430x460x880mm 
Wymiary części szafki z drzwiczkami: 390x360x410 mm 
Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 340x330x120 (szerokośćxgłebokośćxwysokość)  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
*Pytanie nr 98 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków o parametrach 
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Długość materaca/ całkowita     195/218 cm 

Szerokość materaca /całkowita   65 /78 cm 

Wysokość                                     60-96 cm 

Regulacja kąta podgłówka            0° do 80° 

Pozycja Trendelenburga                0° do 15° 

Pozycja Anty-Trendelenburga       -12° do 0°  

Masa własna                                   85 kg 

Maksymalne obciążenie                 180 kg 

Spełniający pozostałe wymagania SIWZ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

*Pytanie nr 99 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na wózek do transportu o zakresie regulacji wysokości 500-900 mm 
oraz wymiarach leża 1950x680 mm co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym od opisanego 
w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

*Pytanie nr 100 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na wózek o pozycji Trendelenburga/Anty-Trendelenburga +/-12°? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

*Pytanie nr 101 dotyczy pakietu nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na wózek, gdzie miejsce na podręczne rzeczy pacjenta znajduje się na po-
krywie podstawy? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

*Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający zgodzi się na wózek do transportu o zakresie regulacji wysokości 500-900 mm 
oraz wymiarach leża 1950x680 mm co jest parametrem zdecydowanie korzystniejszym od opisanego 
w SIWZ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 



SPZOZ/SAN/ZP/185/2019 Strona 15 z 15 

*Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający zgodzi się na wózek o pozycji Trendelenburga/Anty-Trendelenburga +/-12°? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

*Pytanie nr 104 dotyczy pakietu nr 7 
Czy Zamawiający dopuści wózek o średnicy kół 150 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 
 
 

Z poważaniem 
 


