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Toszek, 11.03.2019 r. 
   

dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AM/2019 na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SP ZOZ 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – 
Sprawny Szpital! 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 

1) zmianie ulegną zapisy SIWZ Rozdział II p.4 pkt 4.1 
 
4.    Warunki dostaw w zakresie pakietów I-V: 

4.1. Termin dostawy, zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. Fakt 
dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem. 

 

2) zmianie ulegną zapisy SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ  Projekt Umowy § 3 
 

§ 3 
 
1. Termin dostawy, zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy zostanie 

potwierdzony przez Dostawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 
3. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie spisanego 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  
 

3) zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II, Specyfikacji Technicznej w zakresie pakietów I-III - załączniki 
nr 3/I-III do SIWZ oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Pakiet I 
 

Podnośnik dla pielęgniarek ilość sztuk 17 
 

Elektryczny podnośnik jezdny o udźwigu od 150kg do 180 kg. Przeznaczony do przemieszczania osób niepełnosprawnych 
wymagających ciągłej opieki. 
Urządzenie winno być wyposażone w cztery kółka jezdne. Hamulec w postaci blokady tylnych kółek. Rama podnośnika 
wykonana z metalu, malowana proszkowo na stonowany kolor. 
DANE TECHNICZNE: 
4 kółka (w tym dwa z blokadą),  
Rama wykonana z metalu np.  stal, malowana proszkowo lub epoksydowo 
Minimalna pozycja ramienia: 580 mm -1000 mm 
Maksymalna pozycja ramienia: 1610 mm -2000 mm 
Rozstaw wewnętrzny kół: 540-1130 mm 
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2.2. Pakiet II 
 

Pasy bezpieczeństwa i insulinowania ilość sztuk 76 
 

Wszystkie pasy powinny posiadać wzmocnione paski z dziurkami wytrzymujące większe obciążenie oraz możliwość prania. 
1) Pasy do całkowitego unieruchomienia ramion ( 20 sztuk) z zapięciem magnetycznym do 

unieruchomienia pacjentów agresywnych z możliwością prania w min 900 w skład którego 
wchodzą: 
- Pas do całkowitego unieruchomienia ramion 
- zamki patentowe 
-2 komplety kluczy magnetycznych ( do pewnego zapięcia pasów oraz do szybkiego otworzenia) 

Ilość (szt.) Obwód klatki piersiowej Rozmiar 
10 74-114 cm M 
10 92-145 cm L 

 
2) Pasy do całkowitego unieruchomienia rąk ( 20 sztuk)  z zapięciem magnetycznym do 

unieruchomienia pacjentów agresywnych z możliwością prania w min 900 w skład którego 
wchodzą: 
- Pas do całkowitego unieruchomienia rąk 
- zamki patentowe 
-2 komplety kluczy magnetycznych ( do pewnego zapięcia pasów oraz do szybkiego otworzenia) 

Ilość (szt.) Obwód nadgarstka Rozmiar 
10 14-24 cm M 
10 19-29 cm L 

 
3) Pasy do całkowitego unieruchomienia stóp ( 20 sztuk)  z zapięciem magnetycznym do 

unieruchomienia pacjentów agresywnych z możliwością prania w min 900  w skład którego 
wchodzą: 
- Pas do całkowitego unieruchomienia stóp 
- zamki patentowe 
-2 komplety kluczy magnetycznych ( do pewnego zapięcia pasów oraz do szybkiego otworzenia) 

Ilość (szt.) Obwód nogi w kostce Rozmiar 
10 19-30 cm M 
10 24-33 cm L 

 
4) Szelki unieruchamiające w pozycji siedzącej ( 16 sztuk)  z zapięciem magnetycznym do ochrony 

osób przewożonych na wózku inwalidzkim z możliwością prania w 300 w skład którego wchodzą: 
- Pas szelki 
- zamek patentowy 
-2 komplety kluczy magnetycznych ( do pewnego zapięcia pasów oraz do szybkiego otworzenia) 

Ilość (szt.) Szelki na ramionach Rozmiar 
8 80-135 cm M 
8 95-165 cm L 

 
2.3 Pakiet III 
 
Chodzik ilość sztuk 17 

Balkonik rehabilitacyjny stały do wstawania przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami 
narządów ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie 
chodzenia.  
Cechy:  
- składany, 
- wykonany z aluminium, 
- wzmocnione połącznia, 
- ergonomiczne uchwyty, 
- wysokość regulowania, 
- kolor: srebrny, 
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Parametry techniczne: 
- Szerokość: 50-70 cm 
- Wysokość: min.: 80 cm max.: 100 cm 
- Waga: do 3 kg 
- Maksymalne obciążenie: 110 kg 
- Głębokość: 40-54 cm 
 
 
 
 
Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  

 
 
Z poważaniem: 

 
Z-ca Dyrektora 

 ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                      inż. Erwin Janysek 
            
               
                                           
 
Od dnia 11.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 
zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 


