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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 07.07.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/64/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych, wózka do 
przewożenia chorych, wózka do przewożenia czystej bielizny, wózka oddziałowego, fotela do 
pobierania krwi oraz taboretu obrotowego. 
 

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 dot. zadania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści wózek z lepszym zakresem regulacji oparcia pleców wynoszącym 00 do 
700? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści wózek z lepszym kątem przechyłu Trendelenburga wynoszącym 230? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem bez uchwytów do przenoszenia pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 dot. zadania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z oparciem pleców 
regulowanym w zakresie 0-65°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z kołami o średnicy 
150 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6 dot. zadania nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z regulacją wysokości 
leża w zakresie 650-950 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7 dot. zadania nr 1.II.34: 
Czy opisując, że parawan wykonany w systemie stelaża aluminiowego, na lekkiej i stabilnej 
konstrukcji metalowej Zamawiający ma na myśli, aby rama parawanu była wykonana z aluminium a 
poprzeczka na której zawieszony jest materiał ma być stalowa? 
 



 

 2

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby cały parawan był wykonany z aluminium włącznie z poprzeczką na której 
zawieszony jest materiał. 
 
Pytanie nr 8 dot. zadania nr 1.II.34: 
Czy Zamawiający dopuści dopuści stal lakierowaną zamiast chromowanej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9 dot. zadania nr 1.III.4: 
Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w granicach 1320-2250mm oraz szerokość podstawy 
600mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10 dot. zadania nr 1.III.4: 
Czy Zamawiający dopuści kolumnę stojaka z możliwością regulacji ze stali lakierowanej proszkowo z 
głowicą na cztery haczyki wykonaną ze stali kwasoodpornej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11 dot. zadania nr 1.III.6: 
Czy Zamawiający dopuści stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 12 dot. zadania nr 1.III.6: 
Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach całkowitych: 800x500x 960-1250mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13 dot. zadania nr 1.III.6: 
Czy Zamawiający dopuści stolik o powierzchni blatu 800x500mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14 dot. zadania nr 1.III.6: 
Czy Zamawiający dopuści stolik bez uchwytu do przetaczania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 


