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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/65/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 

sprzętu medycznego w ramach zadania „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału 

Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac niezbędnych  do rozpoczęcia funkcjonowania 

 nowego obiektu” – powtórka. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  dot  zad. 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 540 do 

830mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 2  dot  zad.7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo – kąpielowy z regulacją wysokości leża za 

pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 570 – 910 mm? 

Proponowany parametr zapewnia dogodny zakres regulacji wysokości leża. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 3  dot  zad. 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo - kąpielowy wyposażony w wannę wykonaną z 

PCV o wymiarach 1840 x 570 mm? 

Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 4  dot  zad. 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo – kąpielowy o obciążeniu maksymalnym 

135kg? 

Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 5  dot  zad. 7 

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 550 – 950 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 6  dot  zad. 6 

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany respirator był wyposażony w wózek transportowy na podstawie 

jezdnej? Ułatwi to transport na terenie szpitala. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w wózek transportowy na podstawie 

jezdnej. 

 

* Pytanie nr 7  dot  zad. 3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kozetkę do EEG o wymiarach: 

- długość 200 cm 

- szerokość 70 cm 

- wysokość 65 cm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 8  dot  zad. 7 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowo kąpielowy, konstrukcja 

wykonana jest z metalu, lakierowana proszkowo?  

Konstrukcja metalowa jest rozwiązaniem tańszym aniżeli rozwiązanie ze stali nierdzewnej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 


