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Znak: AE/ZP-27-08/16         Tarnów, 2016-02- 17 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę: 

wózków do przewożenia chorych, wózków inwalidzkich, stołu zabiegowego dla 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o całkowitych wymiarach 

750 x2100 mm? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża 

w zakresie od 66 do 103 cm? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym 

obciążeniu 200 kg? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki 

boczne wykonane ze stali nierdzewnej?  

5. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół o całkowitych wymiarach 210 

x75 cm? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża w 

zakresie od 60 do 100 cm? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców 

w zakresie od -13
0
 do 72

0
? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu  nóg w 

zakresie od -50
0
 do 0

0
?  

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: szerokość 

całkowita: 88 cm, długość całkowita 215 cm? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: szerokość 

materaca 67 cm, długość materaca 200 cm, wysokość 10 cm? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: koszyk na 

butlę z tlenem, wieszak na kroplówkę, 4 koła jezdne o średnicy 15 cm, uchwyt na 

prześcieradło w rolce, 4 krążki odbojowe, 2 chromowane barierki boczne, pod wózkiem 

koszyk na koc lub ubranie? 

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: dźwignia 

regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna od strony wezgłowia. 

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: wózek bez 

listwy aluminiowej wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty? 

14. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: wózek bez 

nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezgłowia i nóg?  

15. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: wózek bez 

osłony wykonanej z tworzywa ABS? 

16. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych  

o bezpiecznym obciążeniu 200 kg w każdej pozycji oraz bezpiecznym obciążeniu 250 kg –  

w minimalnej pozycji horyzontalnej (leże wózka ustawione w najniższej pozycji, poziomo,  

o „0” kącie nachylenia? 
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17. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z 

barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo? 

18. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy czterosegmentowy, 

ale bez segmentu nóg (zdjęcie poniżej)? 

 
19. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją 

wysokości w zakresie 760-1060 mm? 

20. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy bez koszyka na 

butlę tlenową? 

21. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym konstrukcja 

wykonana jest z kolumn wznoszących? 

22. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym leże wypełnione 

jest tworzywową płytą ABS? 

23. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który  ma następujące 

wymiary zewnętrzne: 920x2282mm? 

24. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który  ma następujące 

wymiary materaca: 750x2050mm? 

25. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który, regulację wysokości 

ma  w zakresie 58-91cm? 

26. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który regulacje segmentu 

uda ma w zakresie 0-26
0
? 

27. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który nie posiada pod 

leżem po obu stronach wózka listwy aluminiowej i długości min. 60 cm wyposażona w 2 

przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego? 

28. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który nie jest wyposażony 

w nierdzewne szyny o długości min 60 cm umieszczone pod dźwigniami przechyłów od 

strony wezgłowia i nóg umożliwiające zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej? 

29. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który barierki boczne o 

długości 1250mm, składane za pomocą jednego przycisku? 

30. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który  podstawę wózka ma 

wykonaną z tworzywa ABS, zamontowaną na stałe, z wyprofilowanym miejscem na butlę z 

tlenem oraz wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta? 

31. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wieszak na 

kroplówki ma 2 haczyki? 

32. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wysokość leża w 

zakresie 625-995mm? 

33. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, który regulację anty- 

Trendelenburga ma w zakresie 0-7
0
? 

34. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym dopuszczalne 

obciążenie robocze wynosi 225kg? 
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35. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym materac jest w 

kolorze czarnym? 

36. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół, który tapicerkę stołu ma w 

kolorze innym niż jasnoniebieski np.: czarnym? 

37. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację wysokości 

blatu ma w zakresie 650-1020mm? 

38. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół, który regulację pochylenia 

nóg ma w zakresie -90 do 4
0
?  

39. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stół, który zamiast koszyka na 

butlę tlenową posiada uchwyt na butlę z tlenem? 

40. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym? 

41. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

leże wózka mocowane na dwóch kolumnach, gwarantujących stabilność? 

42. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL 

przezierną dla promieni RTG? 

43. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie na całej długości leża 

wózka? 

44. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

szerokość całkowita wózka: 81 cm, długość całkowita wózka: 206 cm? 

45. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

szerokość materaca 69 cm, długość materaca 199 cm, wysokość 10 cm? 

46. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

wysokość wózka regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 60 – 90 

cm? 

47. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, 

regulacja w zakresie: 0-72° - regulacja płynna? 

48. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja w 

zakresie: 0-19° - regulacja płynna? 

49. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

pozycja Trendelenburga uzyskiwana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-

14,5°? 

50. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 

0-14,5°? 

51. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

dźwignie regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępne po obu 

stronach leża od strony wezgłowia? 

52. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

pod leżem po obu stronach wózka listwa chromowana o długości ok. 40 cm do mocowania 

wyposażenia dodatkowego? 

53. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych 

wyposażony w chromowaną szynę o długości ok. 30 cm umieszczoną od strony wezgłowia 

umożliwiającą zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej? 
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54. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

barierki boczne o długości ok. 150 cm, składane za pomocą jednego przycisku? 

55. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża? 

56. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający 

samoczynne przesuwanie? 

57. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

podstawa wózka osłonięta obudową, wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym 

miejscem na minimum 2-litrową butlę z tlenem zabezpieczaną zapinanym paskiem oraz 

wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta? 

58. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

dopuszczalne obciążenie wózka 320 kg? 

59. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

cztery koła jezdne o średnicy 20 cm, wyposażone w centralną blokadę. Dźwignia blokady 

centralnej dostępna przy każdym kole? 

60. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - w 

cenie wózka uwzględnione następujące wyposażenie: 

- materac; kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego, minimum 8 dostępnych 

kolorów, 

- dwie składane (do boków) barierki boczne, chromowane, wykończone estetycznym 

tworzywem, 

- wieszak kroplówki z 2 haczykami, 

- uchwyt na prześcieradło jednorazowe w rolce, 

- cztery krążki odbojowe, 

- obudowa podstawy wózka? 

61. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych - 

powierzchnie wózka łącznie z materacem odporne na środki myjące dezynfekcyjne? 

 
(Zdjęcie ma charakter poglądowy) 

 
62. Dotyczy SIWZ. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uzna, że Wykonawca ubiegający się o 

zamówienie w pakiecie nr 1 spełnia warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli 

Wykonawca ten przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, dwóch dostaw łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych 

lub na OIOM o wartości min 82.300,00 PLN każda? 

63. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z leżem 

mocowanym na podwoziu na dwóch kolumnach? 
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64. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wózki posiadały 

nowoczesną konstrukcję opartą na dwóch kolumnach? 

65. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o długości 

całkowitej 210 cm?  

66. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem o 

długości 192 cm? 

67. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem o 

grubości 6 cm ? 

68. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z wysokością leża 

regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 56 – 89 cm (bez materaca) oraz 62 – 

95 cm (z materacem) ? 

69. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z ruchomym 

segmentem uda regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-30
0 

? Regulacja 

odbywa się w sposób płynny. 

70. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z pozycją 

Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą 

dźwigni? Regulacja odbywa się w sposób płynny w zakresie 0-15
0
? 

71. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z pozycją anty-

Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą 

dźwigni? Regulacja odbywa się w sposób płynny w zakresie 0-15
0
? 

72. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z pozycjami 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwanych za pomocą siłowników hydraulicznych 

sterowanych nożnie za pomocą dźwigni umieszczonych od strony nóg? 

73. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez listwy 

aluminiowej wyposażonej w dwa przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego? 

74. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez dodatkowych, 

nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych? 

75. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z barierkami 

bocznymi o długości 115 cm ?   

76. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z barierkami 

bocznymi składanymi przy użyciu jednego, wygodnego zatrzasku? 

77. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z możliwością 

montażu wieszaka kroplówki w dwóch narożnikach leża (od strony głowy pacjenta)? 

78. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z podstawą 

osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na butlę z tlenem 

zabezpieczoną paskami zapinanymi na rzepy oraz z dodatkowym koszem na podręczne rzeczy 

pacjenta zamontowanym pod leżem od strony nóg? Osłona podstawy wózka, wykonana z tworzywa 

ABS nie posiada możliwości łatwego demontażu? 

79. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z dopuszczalnym 

obciążeniem 220 kg ? 

80. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez uchwytu do 

montażu prześcieradeł jednorazowego użytku? 

81. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem z 

możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów? 
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82. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 3 tabeli, Zamawiający dopuści 

do zaoferowania wózki z leżem mocowanym na tzw. konstrukcji pantografowej? 

 
83. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 5 tabeli, Zamawiający dopuści 

do zaoferowania wózki z trzema tunelami na kasetę RTG – w oparciu pleców, w części środkowej 

oraz w części nożnej? 

84. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki o długości 200 cm ? 

85. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem o 

grubości 6 cm ? 

86. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki z materacem z 

możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów? 

87. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez uchwytu do 

montażu prześcieradeł jednorazowego użytku? 

88. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki, w których funkcję 

kosza na rzeczy pacjentów spełnia odpowiednio wyprofilowana osłona podwozia wózka wykonana z 

tworzywa ABS? 

89. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych z leżem składającym się z dwóch segmentów z ruchomym oparciem pleców oraz stałym 

segmentem nóg? Dotyczy punktu 4 oraz 10 tabeli technicznej. 

90. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, którego długość całkowita wynosi 2090 mm? 

91. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, którego długość całkowita wynosi 790 mm? 

92. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, w którym szerokość materaca wynosi 650 mm? 

93. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, w którym długość materaca wynosi 1920 mm? 

94. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm? 
95. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta? 

96. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych bez dodatkowych umieszczonych pod leżem po bokach aluminiowych listew wyposażonych 

w przesuwne uchwyty? 

97. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych bez dodatkowych nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony 

wezgłowia i nóg, do mocowania dodatkowej aparatury? 
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98. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych posiadający podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym 

miejscem na rzeczy pacjenta oraz z dodatkowym koszem na butlę tlenową zawieszanym pod leżem 

od strony segmentu głowy? 

99. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych posiadający podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS składającą się z dwóch 

części, z możliwością łatwego demontażu jednej z nich znajdującej się pod segmentem nóg pacjenta? 

100. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg? 

101. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, posiadający jedną dźwignię centralnej blokady kół w formie poziomej dźwigni ze stali 

nierdzewnej, umieszczoną na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta? 

102. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, posiadający barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej? 

103. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych bez uchwytu do montażu prześcieradła jednorazowego użytku? 

104. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, którego długość całkowita wynosi 2090 mm? 

105. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, którego długość całkowita wynosi 790 mm? 

106. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg? 

107. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych, posiadający barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej? 

108. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia 

chorych bez uchwytu do montażu prześcieradła jednorazowego użytku? 

109. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z 

regulacją wysokości w zakresie od 620 do 1060 mm? 

110. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z 

regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni? 

111. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z 

blatem składającym się z czterech segmentów: segment podgłówka, segment barkowy, segment 

plecowo-lędźwiowy stanowiący oparcie pleców w pozycji siedzącej oraz segment nóg stanowiącym 

jednocześnie segment siedziska w pozycji siedzącej? 

112. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z 

segmentem nożnym bez możliwości jego regulacji? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka o całkowitych 

wymiarach 750 x2100 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ 

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka z regulacją 

wysokości leża w zakresie od 66 do 103 cm. 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka o 

dopuszczalnym obciążeniu 200 kg. 

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka wyposażonego w barierki 

boczne wykonane ze stali nierdzewnej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu o całkowitych 

wymiarach 210 x75 cm. 
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Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu z regulacją 

wysokości w zakresie od 60 do 100 cm. 

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu w z regulacją segmentu 

pleców w zakresie od -13
0
 do 72

0
, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu z regulacją 

segmentu  nóg w zakresie od -50
0
 do 0

0
. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka o szerokość całkowitej 

88 cm, długości całkowita 215 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka o szerokość materaca 67 

cm, długości materaca 200 cm, wysokość 10 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z: koszykiem na butlę z 

tlenem, wieszakiem na kroplówkę, 4 kołami jezdnymi o średnicy 15 cm, uchwytem na 

prześcieradło w rolce, 4 krążkami odbojowymi, 2 chromowanymi barierkami bocznymi, z 

koszykiem na koc lub ubranie pod wózkiem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z dźwignią 

regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępną tylko od strony 

wezgłowia, dźwignia przechyłów  winna być dostępna zarówno od strony wezgłowia jak i nóg.  

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka bez listwy 

wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego. 

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka bez 

nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezgłowia i nóg, 

umożliwiających zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej. 

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka bez wykonanej 

z tworzywa ABS osłony podstawy wózka.  

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych 

o bezpiecznym obciążeniu 200 kg w każdej pozycji ustawienia leża oraz bezpiecznym 

obciążeniu 250 kg – w minimalnej pozycji horyzontalnej (leże wózka ustawione w najniższej 

pozycji, poziomo, o „0” kącie nachylenia, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ.  

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych 

z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu zabiegowego  
czterosegmentowego,  pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ, w tym stół musi 

posiadać segment nóg. 

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu zabiegowego   
z regulacją wysokości w zakresie 760-1060 mm.   

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu zabiegowego  bez 

koszyka na butlę tlenową.  

Ad. 21 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, w którym 

konstrukcja wykonana jest z kolumn wznoszących. 

Ad. 22 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, w którym leże 

wypełnione jest tworzywową płytą ABS, pod warunkiem że płyta ta jest przezierna dla promieni 

RTG, a wózek spełniania pozostałe wymagania SIWZ. 

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który  ma wymiary 

zewnętrzne: 920x2282mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który  ma wymiary 

materaca: 750x2050mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który ma 

regulację wysokości w zakresie 58-91cm. 

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który ma regulację 

segmentu uda w zakresie 0-26
0
, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który nie 

posiada pod leżem po obu stronach wózka listwy aluminiowej i długości min. 60 cm 

wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego. 

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który nie jest 

wyposażony w nierdzewne szyny o długości min 60 cm umieszczone pod dźwigniami 

przechyłów od strony wezgłowia i nóg umożliwiające zamontowanie dodatkowej aparatury 

medycznej. 

Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który posiada barierki 

boczne o długości 1250 mm, składane za pomocą jednego przycisku, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który ma podstawę 

wózka wykonaną z tworzywa ABS, zamontowaną na stałe, z wyprofilowanym miejscem na 

butlę z tlenem oraz wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 31 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, w którym wieszak na 

kroplówki ma 2 haczyki, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka, w którym regulacja 

wysokość leża jest w zakresie 625-995 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 33 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka, który regulację anty- 

Trendelenburga ma w zakresie 0-7
0
, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 34 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka, w którym 

dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 225kg. 

Ad. 35 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka, w którym 

materac jest w kolorze czarnym. 

Ad. 36 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu, który ma tapicerkę w 

kolorze innym niż jasnoniebieski ale nie czarnym, pod warunkiem możliwości wyboru spośród 

co najmniej 5 kolorów oraz spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 37 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu, który regulację 

wysokości blatu ma w zakresie 650-1020mm. 

Ad. 38 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu, który regulację 

pochylenia nóg ma w zakresie -90 do 4
0
. 

Ad. 39 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu, który zamiast koszyka na 

butlę tlenową posiada uchwyt na butlę z tlenem, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 40 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który ma  konstrukcję 

wykonaną z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 41 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z leżem 

mocowanym na dwóch kolumnach. 
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Ad. 42 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z leżem 

czterosegmentowym z czego trzy segmenty ruchome wypełnione płytą tworzywową HPL 

przezierną dla promieni RTG, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, który pod leżem ma 

prowadnicę na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie na całej długości leża wózka, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka o szerokości 

całkowitej wózka: 81 cm, długości całkowitej wózka 206 cm. 

Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z materacem o szerokości 

69 cm i długości 199 cm, wysokości 10 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, w którym 

wysokość wózka regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 60 – 90 cm. 

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z ruchomym segmentem 

oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja w zakresie: 0-

72° - regulacja płynna, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 48 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka, w którym 

ruchomy segment uda regulowany jest w zakresie: 0-19°, dopuszcza natomiast żeby regulacja 

była płynna za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. 

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z pozycją 

Trendelenburga uzyskiwaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-14,5°, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 50 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z pozycją anty-

Trendelenburga uzyskiwaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 0-14,5°, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 51 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z dźwigniami 

regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępnymi po obu stronach leża od 

strony wezgłowia. 

Ad. 52 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka posiadającego pod leżem 

po obu stronach wózka listwę chromowaną o długości ok. 40 cm do mocowania wyposażenia 

dodatkowego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 53 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka wyposażonego w 

chromowaną szynę o długości ok. 30 cm umieszczoną od strony wezgłowia umożliwiającą 

zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 54 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka posiadającego barierki 

boczne o długości ok. 150 cm, składane za pomocą jednego przycisku, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 55 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z możliwością montażu 

wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 
Ad. 56 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z możliwością 

zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z podstawa osłoniętą 

obudową, wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na minimum 2-litrową butlę z tlenem 

zabezpieczaną zapinanym paskiem oraz wyprofilowanym miejscem na rzeczy pacjenta, pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad. 58 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z dopuszczalnym 

obciążeniem 320 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 59 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z czterema kołami 

jezdnymi o średnicy 20 cm, wyposażonymi w centralną blokadę, dźwignia blokady centralnej dostępna 

przy każdym kole, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 60 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z uwzględnionym w cenie 

wózka następującym wyposażeniem: 

- materac; kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego, minimum 8 dostępnych kolorów, 

- dwie składane (do boków) barierki boczne, chromowane, wykończone estetycznym tworzywem, 

- wieszak kroplówki z 2 haczykami, 

- uchwyt na prześcieradło jednorazowe w rolce, 

- cztery krążki odbojowe, 

- obudowa podstawy wózka,  

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 61 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka z powierzchniami wózka 

łącznie z materacem odpornymi na środki myjące dezynfekcyjne, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 62 Zamawiający uzna, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie w Pakiecie Nr 1 spełnia 

warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, również w przypadku gdy Wykonawca ten 

przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w 

przedmiotowym postępowaniu, dostawy łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych lub na OIOM o wartości 

min 82.300,00 PLN. (Uwaga! Zmiana treści SIWZ w punkcie IV.2.2). 

Ad. 63 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z leżem 

mocowanym na podwoziu na dwóch kolumnach. 

Ad. 64 Zamawiający nie tylko nie wymaga ale również nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 

Nr 1 poz. 1 wózków z konstrukcją opartą na dwóch kolumnach. 

Ad.65 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków o długości całkowitej 

210 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.66 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z materace o długości 

192 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. . 

Ad. 67 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z materacem 

o grubości 6 cm.. 

Ad. 68 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z wysokością 

leża regulowaną w zakresie 56 – 89 cm (bez materaca) oraz 62 – 95 cm (z materacem). 

Ad. 69 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z ruchomym segmentem 

uda regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-30
0 

, z regulacją odbywającą się 

w sposób płynny, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 70 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z pozycją 

Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą 

dźwigni, z regulacją odbywającą się w sposób płynny w zakresie 0-15
0, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 71 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z pozycją anty-

Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą siłowników hydraulicznych sterowanych nożnie za pomocą 

dźwigni, z regulacją odbywającą się w sposób płynny w zakresie 0-15
0, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 72 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z pozycjami 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwanych za pomocą siłowników hydraulicznych 

sterowanych nożnie za pomocą dźwigni umieszczonych od strony nóg, dźwignia przechyłów  winna 

być dostępna zarówno od strony wezgłowia jak i nóg. 
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Ad. 73 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków bez listwy 

wyposażonej w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego. 

Ad. 74 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków bez 

nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony wezgłowia i nóg, 

umożliwiających zamontowanie dodatkowej aparatury medycznej. 

Ad. 75 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z barierkami 

bocznymi o długości 115 cm.. 

Ad. 76 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z barierkami bocznymi 

składanymi przy użyciu jednego, wygodnego zatrzasku, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ.  

Ad. 77 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z możliwością 

montażu wieszaka kroplówki tylko w dwóch narożnikach leża (od strony głowy pacjenta)  
Ad. 78 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z podstawą osłoniętą 

obudową wykonaną z tworzywa ABS nie posiadającą możliwości łatwego demontażu, z wyprofilowanym 

miejscem na butlę z tlenem zabezpieczoną paskami zapinanymi na rzepy oraz z dodatkowym koszem na 

podręczne rzeczy pacjenta zamontowanym pod leżem od strony nóg, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 79 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków o dopuszczalnym 

obciążeniu 220 kg, pod warunkiem, że dotyczy to ustawienia leża wózka w każdej wymaganej pozycji 

oraz spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 80 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków bez uchwytu 

do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.   

Ad. 81 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózków z materacem z 

możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 82 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków z leżem mocowanym na 

tzw. konstrukcji pantografowej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.. 

Ad. 83 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków z trzema tunelami na 

kasetę RTG – w oparciu pleców, w części środkowej oraz w części nożnej, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 84 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków, o długości całkowitej 

200 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 85 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków, który  z materacem o 

grubości 6 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 86 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków z materacem z 

możliwością wyboru koloru tapicerki spośród 6 kolorów, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 87 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków bez uchwytu 

do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku. 

Ad. 88 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózków, w których funkcję kosza 

na rzeczy pacjentów spełnia odpowiednio wyprofilowana osłona podwozia wózka wykonana z tworzywa 

ABS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 89 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych z leżem składającym się z dwóch segmentów z ruchomym oparciem pleców oraz stałym 

segmentem nóg. 

Ad. 90 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

którego długość całkowita wynosi 2090 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 
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Ad. 91 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych, którego długość całkowita wynosi 790mm. 

Ad. 92 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych z materacem, którego szerokość wynosi 650 mm. 

Ad. 93 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, z 

materacem, którego długość wynosi 1920 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 94 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm. 

Ad. 95 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta. 

Ad. 96 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych bez dodatkowych umieszczonych pod leżem po bokach aluminiowych listew wyposażonych w 

przesuwne uchwyty. 

Ad. 97 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych  bez dodatkowych nierdzewnych szyn umieszczonych pod dźwigniami przechyłów od strony 

wezgłowia i nóg, do mocowania dodatkowej aparatury. 

Ad. 98 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

posiadającego podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na 

rzeczy pacjenta oraz z dodatkowym koszem na butlę tlenową zawieszanym pod leżem od strony 

segmentu głowy, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 99 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

posiadającego podstawę osłoniętą obudową wykonaną z tworzywa ABS składającą się z dwóch części, z 

możliwością łatwego demontażu jednej z nich znajdującej się pod segmentem nóg pacjenta, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 100 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

o dopuszczalnym obciążeniu 200 kg, pod warunkiem, że dotyczy ono ustawienia leża w każdej 

pozycji, a dopuszczalne obciążenie oraz bezpiecznym obciążeniu w minimalnej pozycji 

horyzontalnej (leże wózka ustawione w najniższej pozycji, poziomo, o „0” kącie nachylenia) 

wynosi 250 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 101 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

posiadającego jedną dźwignię centralnej blokady kół w formie poziomej dźwigni ze stali nierdzewnej, 

umieszczoną na całej szerokości podstawy od strony nóg pacjenta. 

Ad. 102 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

posiadającego barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 103 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku. 

Ad. 104 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

którego długość całkowita wynosi 2090 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 

SIWZ. 

Ad. 105 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych, którego długość całkowita wynosi 790 mm. 

Ad. 106 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg. 

Ad. 107 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka do przewożenia chorych, 

posiadającego barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pod warunkiem spełniania 

pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 108 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 wózka do przewożenia 

chorych bez uchwytu do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku. 
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Ad. 109 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu zabiegowego  

z regulacją wysokości w zakresie od 620 do 1060 mm. 

Ad. 110 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu zabiegowego z regulacją 

segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni, pod warunkiem spełniania pozostałych 

wymagań SIWZ. 

Ad. 111 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. stołu zabiegowego  

z blatem składającym się z czterech segmentów: segment podgłówka, segment barkowy, segment 

plecowo-lędźwiowy stanowiący oparcie pleców w pozycji siedzącej oraz segment nóg stanowiącym 

jednocześnie segment siedziska w pozycji siedzącej. 

Ad. 112 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 stołu zabiegowego  

z segmentem nożnym bez możliwości jego regulacji. 

 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

W Załączniku Nr 1 do SIWZ  

w Pakiecie Nr 1 poz. 1 w kolumnie „Ilość” dotychczasowy zapis o treści:: 
„13” 

zastępuje się zapisem 
„15” 

Zmiana w treści SIWZ w związku z odpowiedzią w punkcie 62: 

Punkt IV.2.2 SIWZ – zapis o treści „Zamawiający uzna że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie 

zawierał co najmniej 1 dostawę: w zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3: wózka/wózków do przewożenia 

chorych/inwalidzkich (…)”  

zmienia się na zapis o treści: 
„Zamawiający uzna że warunek został spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej 1 dostawę: w 

zakresie Pakietu Nr 1, 2, 3: wózka/wózków do przewożenia chorych/inwalidzkich, lub łóżek szpitalnych, 

rehabilitacyjnych lub na OIOM (…)” 

 

W związku z wyżej określonymi zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert na: 

składania ofert do dnia 14 marca 2016 r. godz. 10
00

 

otwarcia ofert w dniu 14 marca 2016 r. godz. 11
00

 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie I (w 

zakresie ilości sztuk wózków w pakiecie nr 1), III.11, V, X.1, XI.1 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 po dokonanej zmianie  w Pakiecie Nr1  

  

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


