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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 6: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
Dotyczy –(pkt.5 opisu przedmiotu zamówieni)- Czy Zamawiający w ramach 
obowiązującego opisu dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjenta  
o konstrukcji wykonanej z profili stalowych malowanych  proszkowo? Główna 
konstrukcja podstawy wózka składająca się  z profili o przekroju 3x7 cm? 

Treść odpowiedzi 6:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Treść pytania 7: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 

Dotyczy –(pkt.13 opisu przedmiotu zamówienia) -Czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek wyposażony w chromowane poręcze-uchwyty do prowadzenia 
wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta? 

Treść odpowiedzi 7: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Treść pytania 8 : Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 

Dotyczy –(pkt.19 opisu przedmiotu zamówienia) -Czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 
150 mm, wykonane z tworzywa z blokadą centralną oraz kierunkową? 

Treść odpowiedzi 8 : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Treść pytania 9: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 

Dotyczy –(pkt.21 opisu przedmiotu zamówienia) -Czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do transportu chorych o bezpiecznym obciążeniu roboczym 
wynoszącym  170 kg? 

Treść odpowiedzi 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Treść pytania 10: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 

Dotyczy –(pkt.22 opisu przedmiotu zamówienia) -Czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w chromowane barierki 
boczne, składające się za pomocą jednego przycisku, gwarantujące bezpieczny 
transport chorego? 

Treść odpowiedzi 10: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Treść pytania 11: Pakiet 2 – Łóżko – 1 szt. 
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Dotyczy –(pkt.24 opisu przedmiotu zamówienia) -Czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony zdejmowalny materac o 
grubości 40mm, materac wykonany z tapicerki posiadającej atest higieniczny, łatwy do 
utrzymania w czystości, odporny na mycie i dezynfekcję? 

Treść odpowiedzi 11: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Treść pytania 12: Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat podłączony był do zdalnego serwisu, co 

przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem? 
Treść odpowiedzi 12: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Treść pytania 13: W związku z tym, że producent oferowanego aparatu stosuje jednorazowe, 

generowane na 24 godziny kody umożliwiające wykonanie serwisu aparatu, zwracamy 
się z prośbą o dopuszczenie takiego rozwiązania, że  - w przypadku konieczności 
zastosowania takiego kodu - Wykonawca wygeneruje i udostępni go Zamawiającemu 
na każde jego wezwanie przez okres 10 lat od daty zakończenia produkcji aparatu.  

Treść odpowiedzi 13: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 


