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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę łóżek i innego wyposażenia w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia 
– Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”. 
 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 212,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wymiary leża wynoszą 190 x 85 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający potrzebuje funkcji przedłużenia leża. 
 

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w standardowe, metalowe uchwyty materaca? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w materac pasywny. 
 

Pytanie nr 4 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane, niepodświetlane sterowniki w barierkach bocznych, od 
strony zewnętrznej i wewnętrznej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na prace zespołu pielęgniarskiego w trybie nocnym. 
 

Pytanie nr 5 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny z kontrolkami zablokowanych funkcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na polepszenie pracy zespołu pielęgniarskiego. 
 

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 360-700 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu zbyt duże odchylenie od specyfikacji Zamawiającego.  
 

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja uda w zakresie 0-30°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 8 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją pozycji antyszokowej, mobilizacyjnej i egzaminacyjnej sterowaną z paneli 
zewnętrznych w barierkach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji (na 
sterownikach zapalają się czerwone diody dla zablokowanych funkcji)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 10 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przyciski aktywacyjne w sterownikach w barierkach bocznych, ale nie na 
panelu centralnym, z którego korzysta jedynie wykwalifikowany personel medyczny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 11 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji automatycznego odłączenia wszelkich regulacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 12 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego odłączenia wszelkich regulacji po 60 sekundach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 13 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa STOP? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 14 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 150 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 15 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pełni z nim kompatybilny innego producenta niż łóżko? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Materac musi być tego samego producenta co łóżko. 
 

Pytanie nr 16 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego barierki boczne mają wysokość 38 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki dwuczęściowe, chroniące pacjenta na całej długości bez 
konieczności stosowania dodatkowych barierek? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 18 - Zadanie nr 1 – Łóżko elektryczne z wagą i materacem przeciwodleżynowym 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w listwę na dodatkowe wyposażenie umieszczoną wzdłuż łóżka o długości 70 
cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 19 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 212,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 20 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 21 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest tworzywowymi panelami po jednym w każdym segmencie 
leża, przeziernych dla promieni RTG? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 22 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zintegrowane, niepodświetlane sterowniki w barierkach bocznych, od 
strony zewnętrznej i wewnętrznej z regulacją m.in. wysokości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na prace zespołu pielęgniarskiego w trybie nocnym. 
 

Pytanie nr 23 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowniczy bez przycisku dodatkowego podświetlenia nocnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na polepszenie pracy zespołu pielęgniarskiego. 
 

Pytanie nr 24 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 360-700 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu zbyt duże odchylenie od specyfikacji Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 25 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 26 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja uda w zakresie 0-30°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 27 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji TR i aTR w zakresie +- 15°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 28 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji TR i aTR w zakresie +- 16°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 29 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją pozycji antyszokowej, mobilizacyjnej i egzaminacyjnej sterowaną z paneli 
zewnętrznych w barierkach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 30 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami blokowanymi zaciskowo, za pomocą 2 dźwigni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na polepszenie pracy zespołu pielęgniarskiego. 
 

Pytanie nr 31 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyty na worki urologiczne umieszczone na listwach dodatkowego 
wyposażenia na dłuższych bokach łóżka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 32 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny z kontrolkami zablokowanych funkcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 33 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji (na 
sterownikach zapalają się czerwone diody dla zablokowanych funkcji)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 

 

Pytanie nr 34 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji automatycznego odłączenia wszelkich regulacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 35 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego odłączenia wszelkich regulacji po 60 sekundach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 36 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac w pełni z nim kompatybilny innego producenta niż łóżko? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Materac musi być tego samego producenta co łóżko. 

 

Pytanie nr 37 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa STOP? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza, ze względu bezpieczeństwo pacjenta. 
 

Pytanie nr 38 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 150 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 39 - Zadanie nr 2 – Łóżko elektryczne z materacem przeciwodleżynowym 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w listwę na dodatkowe wyposażenie umieszczoną wzdłuż łóżka o długości 70 
cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 40 - Zadanie nr 3 – Szafka przyłóżkowa 10 szt. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach 88 x 45 x 43 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie nr 41 - Zadanie nr 3 – Szafka przyłóżkowa 10 szt. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 81-107 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiajacy dopuszcza. 
 

Pytanie nr 42 - Zadanie nr 3 – Szafka przyłóżkowa 10 szt. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 41x58 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 43 - Zadanie nr 3 – Szafka przyłóżkowa 10 szt. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością pochylenia na dwie strony pod kątem +-
45°? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 44 - Zadanie nr 3 – Szafka przyłóżkowa 10 szt. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w kółka o średnicy 50 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 45 - Zadanie nr 3 – Szafka przyłóżkowa 10 szt. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru kolorów blatów i frontów szuflad z palety 5 kolorów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 46 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2210 mm? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
dopuszcza. 
 

Pytanie nr 47 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 60-93 cm? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
dopuszcza. 
 

Pytanie nr 48 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-75°? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
dopuszcza. 
 
Pytanie nr 49 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją funkcji TR i aTR w zakresie +-14°? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
dopuszcza. 
 

Pytanie nr 50 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt.  
Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem 4-segmentowym, przeziernym dla promieni RTG, z możliwością 
przeprowadzenia reanimacji? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka dwusegmentowego.  
 

Pytanie nr 51 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w metalowe barierki z aluminiowym wykończeniem, nieposzerzające łóżka? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
nie dopuszcza. Zamawiający wymaga ze stali nierdzewnej. 
 

Pytanie nr 52 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w uchwyt na podkład w rolce? 
Odpowiedź: 
Wózek do przewożenia chorych to jest zadanie nr 5. Mimo wszystko Zamawiający odpowiada na to pytanie. Zamawiający 
nie dopuszcza. Jest to wygodniejsze dla personelu i pacjenta. 
 

Pytanie nr 53 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek jednosegmentowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka dwusegmentowego. 
 

Pytanie nr 54 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 210 x 83 cm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 55 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 195 x 60 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 56 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 45-85 cm, sterowaną z panelu nożnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Jest to wygodniejsze dla personelu. 
 
Pytanie nr 57 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony ze względów bezpieczeństwa tylko w funkcję anty-Trendelenburga (przy 
uruchomieniu funkcji TR może dojść do zanurzenia głowy pacjenta) regulowaną w zakresie 15° z panelu nożnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 58 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek bez kółek odbojowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Jest to wygodniejsze dla personelu. 
 

Pytanie nr 59 - Zadanie nr 6 – Wózek kąpielowy elektryczny 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 150 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 60 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek, którego szkielet, blat górny i szuflady wykonane są z wysokoodpornego 
tworzywa polietylenu (tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością)? Oferowane rozwiązanie jest 
tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 61 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, 
szerokość 91 cm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 62 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami/tabliczkami z 
możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady; pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie 
bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 63 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o 
średnicy 125 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających 
prawidłową mobilność i zwrotność wózka (w prostokącie)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 64 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający odboje w narożnikach wózka (przy podstawie) chroniące wózek i 
ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 65 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.C) Zamawiający dopuści wózek posiadający uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, strzykawek mocowany 
do nadstawki nad blatem roboczym wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 66 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.D) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w otwieracz ampułek nie wbudowany w korpus wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 67 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.K) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na żel mocowany do nadstawki nad blatem 
roboczym wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 68 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający „zintegrowanych dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jedna 
z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przeźroczystą ścianką 
pozwalającą na ich identyfikację” opisanych w pkt. 9.Ł? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 69 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.M) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie podstawowe w nieznaczny sposób zwiększa jego 
gabaryty, jest zintegrowane w obudową wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 70 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 10.B) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemniki w dwóch rzędach, dwa rzędy po 5 pojemników? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 71 - Zadanie nr 4.1 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek posiadający możliwość wyboru kolorystyki: korpusu/podstawy (3 kolory do 
wyboru), szuflad (7 kolorów do wyboru), odbojów (2 kolory do wyboru)? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 72 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek, którego szkielet, blat górny i szuflady wykonane są z wysokoodpornego 
tworzywa polietylenu (tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością)? Oferowane rozwiązanie jest 
tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 73 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, 
szerokość 91 cm? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 74 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami/tabliczkami z 
możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady; pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie 
bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 75 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o 
średnicy 125 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających 
prawidłową mobilność i zwrotność wózka (w prostokącie)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 76 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający odboje w narożnikach wózka (przy podstawie) chroniące wózek i 
ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 77 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.C) Zamawiający dopuści wózek posiadający uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, strzykawek mocowany 
do nadstawki nad blatem roboczym wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 78 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.D) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w otwieracz ampułek nie wbudowany w korpus wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 79 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.J) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na żel mocowany do nadstawki nad blatem 
roboczym wózka? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 80 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający „zintegrowanych dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jedna 
z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przeźroczystą ścianką 
pozwalającą na ich identyfikację” opisanych w pkt. 9.L? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 81 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 9.Ł) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie podstawowe w nieznaczny sposób zwiększa jego 
gabaryty, jest zintegrowane w obudową wózka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 82 - Zadanie nr 4.2 – Wózek zabiegowy z wyposażeniem 
Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek posiadający możliwość wyboru kolorystyki: korpusu/podstawy (3 kolory do 
wyboru), szuflad (7 kolorów do wyboru), odbojów (2 kolory do wyboru)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 83 - Pakiet 7. Taboret obrotowy z regulacją wysokości 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania taboret o dopuszczalnym obciążeniu 120 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 84 - Pakiet 8. Wózek transportowo – kąpielowy 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o dopuszczalnym obciążeniu 140 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 85 - Pakiet 8. Wózek transportowo – kąpielowy 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o długości całkowitej (wewnątrz wanny – po dnie) 203 cm(186 cm), 
szerokości całkowitej (wewnątrz wanny – po dnie) 73 cm (56 cm) oraz wysokości całkowitej (po dnie wanny) 88 cm 
(55,5cm)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 86 - Zadanie nr 5: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o długości 2130 mm, o regulacji wysokości 510-900 mm, kąt przechyłu 
Trendelenburga 0-12° z dźwignią do regulacji umieszczona od strony nóg pacjenta, materac w kolorze czarnym i bez 
uchwytów, centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od 
strony głowy pacjenta oraz udźwigu 170 kg? 
Odpowiedź: 
Ze względu na brak uchwytów Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie nr 87 - Pakiet 8. Wózek transportowo – kąpielowy 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek bez podręcznego zbiornik na zużytą wodę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 88 - Zadanie nr 5: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 3 sztuki 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis w pozycji nr 2: „Długość całkowita wózka 210 mm (+/-50 mm), został 
wpisany omyłkowo, a Zamawiający miał na myśli długość całkowitą wózka 2100 mm (+/- 50 mm). 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający miał na myśli długość całkowitą wózka 2100 mm (+/- 50 mm). 
 
Pytanie nr 89 - Zadanie nr 5: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 3 sztuki 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości realizowaną 
hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka w zakresie 570-910 mm? Parametr 
oferowany jest znacznie korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 90 - Zadanie nr 5: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 3 sztuki 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjentów niewyposażony w uchwyt na podkład na 
rolce? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. Jest to wygodniejsze dla personelu i pacjenta. 
 

Pytanie nr 91 
Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały 
do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych 
przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora 
oraz oświadczenia autoryzowanego dystrybutora, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?  
Materiały  informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można 
wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym 
postępowaniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. W ustawie o wyrobach medycznych mowa jest o autoryzowanym przedstawicielu a nie 
dystrybutorze. Wykonawca może załączyć oświadczenie producenta, jeżeli nie posiada pełnych materiałów informacyjnych. 
 
Pytanie nr 92 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na okres świąteczno – urlopowy, 
przypadający w terminie wysyłania ofert przetargowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesunął termin składania ofert. 

 
Z poważaniem 

       DYREKTOR SPSK-2 

   PODPIS W ORYGINALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86      

     


