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Toszek, 18.01.2021 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. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

 

Pytania z dnia 18.01.2021 r. 

Pytanie 1: 
Pakiet X i XI 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania certyfikatu CE dla wyrobów z tych pakietów? 

Przedmiotem zamówienia, w tym wypadku, nie są wyroby medyczne. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga certyfikatu CE lub równoważnego dla wszystkich pakietów. W przypadku braku 

takiego certyfikatu w zakresie pakietów X i XI Zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o braku 

wymogu  certyfikatu CE dla danego pakietu. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/X 

i 3/XI do SIWZ  

 

Pytanie 2: 
Pakiet XI 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy szafę na dokumentację medyczną, powszechnie stosowaną przez 

polska służbę zdrowia i spełniającą  pozostałe wymagania SIWZ, w której wewnętrzne wymiary szuflad to: 

235 mm (wysokość),  318 mm (szerokość) i 500 mm (głębokość)? Proponowany wyrób nieznacznie odbiega 

od opisanego w SIWZ, przy czym zachowuje w pełni funkcjonalność, a jego dopuszczenie podniesie 

konkurencyjność procedury. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza szaf na dokumentację medyczną o głębokości wewnętrznej szuflady 500 mm.  

 

Pytanie 3: 

Pakiet VI 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjentów o parametrach identycznych w 

wymaganymi z wyjątkiem całkowitej szerokości, która wynosi 88 cm i nieznacznie odbiega od 

dopuszczonej? Wyrób jest łatwy w manewrowaniu i ma taką samą funkcjonalność jak opisany, ponieważ 

może przejechać przez drzwi o tej samej szerokości, co wózek dopuszczony przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek o całkowitej szerokości 88 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/VI do SIWZ 
 

 

Z poważaniem: 
 

        Kierownik Zamówień Publicznych 

                          Anna Skandy 


