
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego  
oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  
Oś priorytetowa – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie – 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

Poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

 
 
 
 

        Strzyżów 07.01.2020 r. 

ZOZ.ZP-382-2/20 

 

DOTYCZY: postępowania przetargowego znak ZOZ.ZP-382-2/20 pn. Dostawa sprzętu i aparatury 
medycznej ogłoszonego w BZP nr 500174-N-2020 z dnia 2020-01-02. 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019.1843) Zamawiający niniejszym pismem przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.  

 
Treść pytania 1: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
1. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo po obu stronach 

wózka służące do przetaczania? 
Treść odpowiedzi 1:  Zamawiający dopuszcza. 
 
Treść pytania 2: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
2. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości w zakresie od 600 mm do 920 mm? 
Treść odpowiedzi 2: Zamawiający dopuszcza. 
 
Treść pytania 3: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
3. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści regulację pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga realizowaną 

hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach łóżka?  
Treść odpowiedzi 3: Zamawiający dopuszcza. 
 
Treść pytania 4: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
4. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści centralny system blokowania kół jezdnych wózka przy użyciu dźwigni 

nożnych znajdujących się przy każdym kole oraz blokadę kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnej od strony 
nóg pacjenta? 

Treść odpowiedzi 4: Zamawiający dopuszcza. 
 
Treść pytania 5: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
5. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, posiadający regulację wysokości 

oraz 2 haczyki ze stali nierdzewnej?   
Treść odpowiedzi 5: Zamawiający dopuszcza. 
 
Jednocześnie Zamawiający koryguje zapisy Cześci II pkt 1 SIWZ, tj: Postępowanie prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego (art. 39 i n.) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843.), zwaną w dalszej części „ustawą PZP” o wartości nieprzekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, tj. poniżej 214 tys. euro. 
 


