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Toszek, 12.03.2019 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 
Pakiet V 
Czy Zamawiający zezwoli na dostarczenie pasa pomagającego w podnoszeniu się. Pas 
przeznaczony do podciągania się chorego z pozycji leżącej do siedzącej oraz aktywacji i ćwiczeń 
mięśni rąk i brzucha. 
Dane techniczne – długość 160 cm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zgadza się na dostarczenie pasa pomagającego w podnoszeniu się. 

 
Pytania z dnia 11.03.2019 r. 

 
Pytanie 1 
Pakiet I 
Podnośnik dla pielęgniarek 
Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby podnośnik był wyposażony w baterię litową zapewniającą 
długi czas użytkowania oraz wysoką wydajność– w tym zdolność do przeprowadzenia minimum 80 
cykli podnoszenia na w pełni naładowanej baterii oraz utrzymanie wydajności do minimum 2000 
cykli pełnego ładowania i minimum 8000 mikro doładowań? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby z urządzeniem zintegrowane były akumulatory zapewniające prace po 
odłączeniu od ładowania. 
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Pytanie 2 
Pakiet I 
Podnośnik dla pielęgniarek 
Czy w celu zapewnienia możliwości podnoszenia pacjentów z podłogi Zamawiający rozważy 
wprowadzenie wymogu maksymalnej pozycji ramienia od podłoża na poziomie 620 mm? 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił dopuszczalne parametry dla pozycji ranienia następujące: 
Minimalna pozycja ramienia: 580 mm -1000 mm 
Maksymalna pozycja ramienia: 1610 mm -2000 mm 
 
 
Pytanie 3 
Pakiet II 
Poz. 1 do 6 Pasy bezpieczeństwa  
Czy w celu zapewnienia wysokiej higieny produktu oraz możliwości skutecznej dekontaminacji 
Zamawiający będzie oczekiwał aby pasy były przystosowane do sterylizacji a autoklawie w temp.  
120Olub w tlenku etylenu?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił wymóg dla pasów jakim jest możliwość prania w min 900 

 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


