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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. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
 

Pytania z dnia 08.03.2019 r. 

 
Pytanie 1 
1. Czy dla zadania nr 2,3,4 oraz 5 Zamawiający zrezygnuje z montażu oraz szkolenia a dopuści 
wysyłkę  firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak montażu dla wykwalifikowanego 
personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć 
dodatkowych (niepotrzebnych kosztów), które podwyższą znacznie wartość oferty. 
 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z montażu oraz szkolenia dla zadań nr 1,2,3,4 oraz 5 natomiast nie  dopuszcza 
wysyłki firmą kurierską ze wzglądu na to iż odbiór nastąpi na podstawie spisanego protokołu zdawczo-
odbiorczego. . Tym samym zmianie ulegają zapisy SIWZ. 

 

Pytania z dnia 11.03.2019 r. 

 
Pytanie 1 
Dot. Pakietu nr III chodziki 
Czy Zamawiający dopuści chodziki posiadające głębokość 54 cm? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści chodziki posiadające głębokość 54 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ w rozdz. II pkt 2.3 oraz Specyfikacji Technicznej w zakresie pakietu III - załącznik nr 3/III do 
SIWZ 

Pytanie 2 
Pakiet I 
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Podnośnik dla pielęgniarek ilość sztuk 17 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika elektrycznego, o następujących parametrach: 
udźwig do 160 kg, 
4 kółka (w tym dwa z blokadą),  
Mechanicznie rozsuwana podstawa 
Rama wykonana ze stali, malowana epoksydowo 
Podstawa rozsuwana w zakresie od 550 do 780 mm 
Minimalna pozycja ramienia: 580 mm (z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi) 
Maksymalna pozycja ramienia: 1610 mm 
 
Lub 
 
udźwig do 180 kg, 
4 kółka (w tym dwa z blokadą),  
Mechanicznie rozsuwana podstawa 
Rama wykonana ze stali, malowana epoksydowo 
Podstawa rozsuwana w zakresie od 700 do 1070 mm 
Minimalna pozycja ramienia: 620 mm (z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi) 
Maksymalna pozycja ramienia: 1800mm 
 
lub 
 
udźwig do 180 kg, 
4 kółka (w tym dwa z blokadą),  
Elektrycznie rozsuwana podstawa 
Rama wykonana ze stali, malowana epoksydowo 
Podstawa rozsuwana w zakresie od 650 do 1070 mm 
Minimalna pozycja ramienia: 620 mm (z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi) 
Maksymalna pozycja ramienia: 1800 mm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza  podnośnik elektryczny o następujących parametrach: 
udźwig od 150 kg do 180 kg, 
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 
Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II pkt 2.1 oraz Specyfikacji Technicznej w zakresie 
pakietu I - załącznik nr 3/I do SIWZ 

 
Pytanie 3 
Pakiet II 
Pasy bezpieczeństwa i insulinowania 
 
Prosimy o dopuszczenie pasów, o następujących parametrach: 
Wzmocnione dziurki, przelotki ze stali nierdzewnej, wzmocniona struktura, miękko wyściełane brzegi, 
możliwość prania w 90°C 
Pas do całkowitego unieruchomienia ramion, w komplecie:  6 zamków magnetycznych, 1 klucz 
magnetyczny, 1 instrukcja użytkowania 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza pasy z możliwością prania w min 900 Pasy do całkowitego unieruchomienia 
ramion, w komplecie:  zamki magnetyczne, po 2 klucze magnetyczne, 1 instrukcja użytkowania. Tym 
samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - 
załącznik nr 1/II do SIWZ 
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Pytanie 4 
Poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru M: 75-114 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza dla rozmiaru wymiary M: 74-114 cm więc proponowany rozmiar mieści się w 
wymaganiach Zamawiającego. 
 
Pytanie 5 
Poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru L: 105 – 145 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary L: 92-145 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

Pytanie 6 
Poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie pasa do całkowitego unieruchomienia rąk, w rozmiarze M: 14-20 cm lub 
rozmiaru uniwersalnego 10 - 34 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary M: 14-24 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

 
Pytanie 7 
Poz. 4 
Prosimy o dopuszczenie pasa do całkowitego unieruchomienia rąk, w rozmiarze L: 19-25 cm lub 
rozmiaru uniwersalnego 10 - 34 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary L: 19-29 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

 
Pytanie 8 
Poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie pasa do całkowitego unieruchomienia stóp, w rozmiarze M: 19 - 25 cm lub w 
rozmiarze L: 24 - 30 cm lub rozmiaru uniwersalnego 10 - 34 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary M: 19-30 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 
 
 
Pytanie 9 
Poz. 6 
Prosimy o dopuszczenie pasa do całkowitego unieruchomienia stóp, w rozmiarze L: 24 - 30 cm lub w 
rozmiarze  XL – obwód 29 - 35 cm lub rozmiaru uniwersalnego 10 - 34 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary L: 24-33 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 
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Pytanie 10 
Poz.7 i 8  
Dopuszczenie zabezpieczenia w formie kamizelki , jak na rysunku poniżej : 

 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia w formie kamizelki. 
 
Pytanie 11 
Poz. 7  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru M - obwód 100 - 135 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary M: 80-135 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ 
w rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

 
Pytanie 12 
Poz. 8  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru L - obwód 115 - 150 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary L: 95-165 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

 
Pytanie 13 
Poz.7 i 8  
Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w formie pasa brzusznego, jak na rysunku poniżej: 

  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia w formie pasa brzusznego. 
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Pytanie 14 
Poz. 7  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru M - obwód 90 - 135 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary M: 80-135 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ 
w rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

 
Pytanie 15 
Poz. 8  
Prosimy o dopuszczenie rozmiaru L - obwód 115 - 165 cm 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści dla rozmiaru wymiary L: 95-165 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 
rozdz. II pkt 2.2 oraz Formularz cenowy w zakresie pakietu II - załącznik nr 1/II do SIWZ 

  
Pytanie 16 
Pakiet V 
Drabinki do podnoszenia  
Prosimy o dopuszczenie drabinek, o następujących parametrach: 
Wymiary: 200x20 cm, przywiązywana do łóżka, , z 5 uchwytami w różnych kolorach wykonanymi z 
elastycznego komfortowego tworzywa i  odporności, jak na rysunku poniżej 

  
 

 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści oferowane drabinki. 

 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuści rozstaw wewnętrzny kół: 630-1125 mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza Rozstaw wewnętrzny kół: 540-1130 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
SIWZ w rozdz. II pkt 2.1 oraz Specyfikacji Technicznej w zakresie pakietu I - załącznik nr 3/I do SIWZ 

 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający dopuści maksymalną pozycję ramienia od podłoża: 2000 mm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza Maksymalna pozycja ramienia: 1610 mm -2000 mm. Tym samym zmianie 
ulegną zapisy SIWZ w rozdz. II pkt 2.1 oraz Specyfikacji Technicznej w zakresie pakietu I - załącznik 
nr 3/I do SIWZ 

 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający dopuści minimalną pozycję ramienia od podłoża: 1000 mm? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza Minimalna pozycja ramienia: 580 mm -1000 mm. Tym samym zmianie ulegną 
zapisy SIWZ w rozdz. II pkt 2.1 oraz Specyfikacji Technicznej w zakresie pakietu I - załącznik nr 3/I do 
SIWZ 

 
 
 

Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


