
 

 

 

 

 

 
Strona internetowa: www.szpitaltoszek.pl, nr telefonu centrali: 32 233-41-12 

e-mail: info@szpitaltoszek.pl 

  
                  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 

Toszek, 27.05.2021 r. 

dotyczy: postępowania nr 14/DEG/AS/2021 na dostawę wózka medycznego 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” 

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytania z dnia 26.05.2021 r. 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców, uda, Trendelenburga i anty-
Trendelenburga przy pompy hydraulicznej z blokadą? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją oparcia pleców, uda, Trendelenburga i anty-
Trendelenburga przy pompy hydraulicznej z blokadą. Tym samym zmianie ulegną zapisy 
specyfikacji technicznej w pozycji 8 

Pytanie 2: 

Czy w rozumieniu pkt 11 Zamawiający dopuści wózek z listwą odbojową, czterema 
wejściami na statywy kroplówki oraz hakami na worki urologiczne zlokalizowanymi pod 
leżem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wózek z listwą odbojową, czterema wejściami na statywy 
kroplówki oraz hakami na worki urologiczne zlokalizowanymi pod leżem. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 11 

Pytanie 3: 

Czy w rozumieniu pkt 14 Zamawiający dopuści materac w kolorze niebieskim? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza materac w kolorze niebieskim. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści wózek z kątem przechyłu Trendelenburga 12 stopni? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wózek z kątem przechyłu Trendelenburga 12 stopni. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 19. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści wózek z kątem odchylenia oparcia uda 20 stopni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek z kątem odchylenia oparcia uda 20 stopni. Tym samym 
zmianie ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 22 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści wózek z dopuszczalnym obciążeniem 170kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek z dopuszczalnym obciążeniem 170kg. Tym samym zmianie 
ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 23 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 90 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na przedłużenie terminu dostawy do 90 dni.   

Pytanie 8: 

Dotyczy Pkt. 8 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, 
którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są za pomocą kolumn 
hydraulicznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
regulowane są za pomocą kolumn hydraulicznych Tym samym zmianie ulegną zapisy 
specyfikacji technicznej w pozycji 8 

Pytanie 9: 

Dotyczy Pkt. 11 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych 
wyposażony w tworzywową listwę na całej długości leża chroniącą przed obiciami, bez 
przesuwnych uchwytów na wyposażenie dodatkowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek w tworzywową listwę na całej długości leża chroniącą przed 
obiciami, bez przesuwnych uchwytów na wyposażenie dodatkowe Tym samym zmianie 
ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 11 
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Pytanie 10: 

Dotyczy Pkt. 19. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, 
którego pozycja Trendelenburga regulowana jest w zakresie: 0-14°? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek, którego pozycja Trendelenburga regulowana jest w zakresie: 
0-14° Tym samym zmianie ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 19 

Pytanie 11: 

Dotyczy Pkt. 22. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, 
którego segment uda regulowany jest w zakresie: 0-25°? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wózek którego segment uda regulowany jest w zakresie: 0-25°. Tym 
samym zmianie ulegną zapisy specyfikacji technicznej w pozycji 22. 

Z poważaniem: 

Kierownik Zamówień Publicznych 
Anna Skandy 


