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Toszek, 11.01.2021 r. 

         
 
 

  

dotyczy: postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2020 na dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, 

akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu 

„Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II” 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 
 

 

 Załącznik nr 3/I do SIWZ str. 1/2 – zmieniona zostaje pozycja 4, 7, 10 i 13 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

4 
Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła o 

średnicy min 120 mm 
 

7 
Nożna pompa hydrauliczna do regulacji wysokości w 

zakresie od 400 mm do 800 mm (+/- 50 mm) 
 

10 

Barierki boczne lakierowane proszkowo składane 

wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku  lub 

jednej dźwigni z możliwością demontażu bez narzędzi 

lub poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego 

oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg 

pacjenta spełniające normę EN 60601-2-52 lub 

równoważną 

 

13 W narożnikach leża 4 krążki odbojowe  

 

 Załącznik nr 3/II do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 2, 6,7 i 8 oraz dodana zostaje 

pozycja 11 i 12 
 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

2 

Wysuwany stolik do karmienia – blat boczny z 

regulowaną wysokością składany do boku szafki z 

regulacją za pomocą sprężyny gazowej 

 

6 
Szuflada na prowadnicach kulkowych lub rolkowych, 

otwierana w dwie strony 
 

7 
Szafka na czterech kółkach, dwa koła z blokadą 

indywidualną. Kółka mogą być metalowe lub 

tworzywowe jednak kółka montowane do szafki 
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muszą posiadać trzpień metalowy wkładany do 

szafki 

8 Blaty szafki z płyty HPL w kolorze do uzgodnienia  

11 Wyjmowany wkład tworzywowy w szufladzie  

12 
Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym 

całkowitym wysunięciem 
 

 

Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr II. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 10 na 

12 pozycji. 

 

 Załącznik nr 3/III do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 4, 5, 6 i 7 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

4 
Spodnia warstwa wykonana z ultra śliskiej i mocnej 

tkaniny PES (poliester) 
 

5 
Min. 6 uchwytów – taśma poliestrowa lub 

polipropylenowa 
 

6 Wymiary po rozłożeniu: 53 x 150 cm (+/- 50 cm)  

7 Dopuszczalne obciążenie: min. 160 kg  

 

 Załącznik nr 3/IV do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 4, 5 i dodana zostaje pozycja 8 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

4 Średnica krążka min. 310 mm  

5 Waga transferu obrotowego do 2 kg  

8 Zintegrowany uchwyt do przenoszenia  

 

Tym samym zmianie ulegnie numeracja pakietu nr IV. Ilość pozycji w tym pakiecie zmieni się z 7 na 

8 pozycji. 

 

 Załącznik nr 3/VI do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 11, 12 i 14 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

11 Całkowita szerokość wózka 80 cm (+/- 5 cm)  

12 
Całkowita wysokość wózka od 57 cm do 99 cm (+/- 10 

cm) 
 

14 Waga wózka max. 90 kg  

 

 Załącznik nr 3/VII do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 8, 11 i 13 

 

  
L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

8 Długość całkowita wózka 203cm (+/- 15 cm)  

11 Szerokość wanny po dnie 56 cm (+/- 6 cm)  

13 Waga wózka max. 80 kg  

 

 Załącznik nr 3/VIII do SIWZ str. 2/2 – zmieniona zostaje pozycja 15, 16, 17, 18 i 19 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

15 Dwuosiowe  lub jednoosiowe krążki odbojowe  

16 Długość całkowita wózka 2170 mm (+/- 100 mm)  
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17 Szerokość całkowita wózka 760 mm  (+/- 100 mm)  

18 
Zakres regulacji wysokości leża 450-800 mm (+/- 200 

mm) 
 

19 Kąt przechyłu Trendelenburga 0° - 20° (+/- 5°)  

 

 Załącznik nr 3/IX do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 12 i 13 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

12 Waga max. 45 kg  

13 Obciążenie kozetki min  180 kg  

 

 

 Załącznik nr 3/X do SIWZ str. 1/1 – zmieniona zostaje pozycja 3 i 5 

 

 

L.p. 

Parametry wymagane  

(opis funkcji wymaganego parametru) 

Parametry oferowane   

(podać zakres lub opisać) 

3 

4 regulowane półki metalowe osadzone na 

prowadnicach, udźwig min. 25 kg 

Półki wysuwane , regulacja półek polegająca na 

przełożeniu półki wraz z kompletem prowadnic 

 

5 
Przeszklenie w drzwiach z szyby bezpiecznej klejonej, 

grubość min. 4,2 mm 
 

 

 

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.  

 

 

Z poważaniem: 

 

        Kierownik Zamówień Publicznych 

                          Anna Skandy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od dnia 11.01.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitaltoszek.pl) dostępna jest 

zmodyfikowana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

http://www.szpitaltoszek.pl/

