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Wrocław, 03.04.2018 

Nr sprawy: USK/DZP/PN-224/2017 

 
Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1) 

 

 

Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do pielęgnacji pacjenta – 

wózki do transportu bielizny, miska pneumatyczna do mycia głowy pacjenta zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ 

informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje: 

 

Zapytanie nr 1 
Pakiet 1. : 
- Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy: 

- a. o wymiarach szer.  728 mm x gł.  602 mm x  wys. 1000 mm 

- b.  z szyną aluminiową do akcesoriów  montowaną na stałe 

- c. z uchwytem do przetaczania montowanym na stałe. 

Odpowiedź  
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 2 
Pakiet 2. : 

- Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy : 

- a. o wymiarach  szer. 765 mm, gł. 466 mm , wys. 863 mm. 

- b. stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. 

Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 3 
Pakiet 3. 

- Czy Zamawiający dopuści wózek z tacami na leki : 

- a. o wymiarach szer. -765 mm , gł. 466 mmm, wys. 863 mm 

-b. z jedną tacą z Poliwęglanu PC o wym : 600 mm x 400 mm,   z 30 oczkami  

- c. gł.  tacy lekowej - 46 mm. 

- d . gł. oczka. - 46 mm 

- e. wymiary oczka -  62 mm x 50 mm. 

 - f. stelaż stalowy lakierowany proszkowo tylko w jednym kolorze,  RAL 7035. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 4 
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm: 

690x700x985mm? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 5 
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 szuflady? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
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Zapytanie nr 6 
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w 

gatunku 1.4301 (w tym min. konstrukcja, blat główny, blat boczny, szuflady + uchwyty, szyny na akcesoria)? 

Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Zapytanie nr 7 
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt bez możliwości zmiany wysokości? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 8  
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szyny montażowe bez możliwości zmiany 

wysokości? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 9 
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy na odpady wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w 

gatunku 1.4301? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Zapytanie nr 10 
Pakiet 1. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na zużyte igły wykonanego z tworzywa sztucznego jak na 

poniższej wizualizacji? 

 

 

 

 

 
 
 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 11 
Pakiet 2. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w 

gatunku 1.4301 (w tym min. stelaż, blat, kuwety, szuflady + uchwyty, uchwyt do worka i koszyk na akcesoria)? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Zapytanie nr 12 
Pakiet 2. : 
Czy Zamawiający wymaga umieszczenia kuwet na jednym poziomie (jedna przy drugiej) czy w dwóch poziomach (jedna 

pod drugą)? 



 

USK/DZP/PN-224/2017 

3

Odpowiedź 
Zamawiający wymaga umieszczenia kuwet w dwóch poziomach: jedna pod drugą 
 
Zapytanie nr 13 
Pakiet 2. : 
Proszę o określenie głębokości kuwet. 

Odpowiedź 
Głębokość kuwet 65mm (+/-3mm) 
 
Zapytanie nr 14 
Pakiet 3. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w 

gatunku 1.4301, niemalowanej (w tym min. stelaż, blat, uchwyt)? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Zapytanie nr 15 
Pakiet 3. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu dolnego montowanego na stałe? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 16 
Pakiet 3. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w przegródki ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę 
 
Zapytanie nr 17 
Pakiet 5. : 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wg poniższego opisu? 

Stojak do płynów infuzyjnych. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. 

Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.  Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 

50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.  Stojak wykonany ze stali 

nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. 

Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.  

Wymiary zewnętrzne (podstawa x zakres regulacji) w mm: 560x560x1200/2150. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 18 
PAKIET nr 10 
Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści szerokość przodu stała 45 cm? Argumentujemy to brakiem dostępnych na rynku 

balkoników z regulacją szerokości. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 19 
PAKIET nr 10 
Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści zakres regulacji 80-97 cm? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
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Zapytanie nr 20 
PAKIET nr 10 
Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość 62 cm i głębokość 50 cm oraz wagę 3 kg? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 21 
PAKIET nr 11 
Czy Zamawiający będzie wymagał do wózka uchwytu umożliwiającego montaż stolika dla pacjenta, uchwyt 

umiejscowiony przy podłokietniku? Argumentujemy to czynnikiem ekonomicznym, gdzie możemy wykorzystać stoliki 

wymagane w pakiecie 12, gdzie stoliki w tym zadaniu mają mieć możliwość zamontowania na dowolnym wózku. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający wymaga  
 
Zapytanie nr 22 
PAKIET nr 16 
Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści regulację nóg 140 mm? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 23 
PAKIET nr 16 
Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści regulację nóg 100 mm? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
 

Z M I A N A  T R E Ś C I  S I W Z  
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm)  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zmienia treść specyfikacji istotnych 

 
Rozdział V SIWZ:  Formularz cenowy dla pakietu nr 11, kolumna nr 2, wiersz nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wózek inwalidzki ze stali precyzyjnej  

Wytrzymałość wózka min. 120 kg 

Koła pełne, tylne na szybkozłączkach 

Podłokietniki  wyciągane 

Hamulce w systemie sprężynowym 

Wyciągane i  odchylane na  boki podnóżki dodatkowo z krążkami odbojowymi chroniącymi przed uderzeniami i 

otarciami 

Szerokość całkowita 660 mm (+/- 20 mm) 

Długość całkowita 1110 mm (+/- 20 mm) 

Szerokość siedziska 500 mm (+/- 10 mm) 

Głębokość siedziska 420 mm (+/- 20 mm) 

Wysokość oparcia 400 (+/- 20 mm) 

Waga całkowita maks. 20 kg 

Wózek dodatkowo wyposażony w uchwyt umożliwiający montaż stolika dla pacjenta. Uchwyt umiejscowiony przy 

podłokietniku. 

Możliwość czyszczenia i dezynfekcji wszystkich elementów wózka środkami dezynfekującymi ogólnie dostępnymi, 

przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni używanymi w szpitalu. Gwarancja min. 24 miesiące” – w załączeniu 

formularz cenowy  dla pakietu nr 11 w nowym brzmieniu  
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W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści 

oferty. 
 
Pouczenie: 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 
Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 

 

Zofia Widomska-Brycka 
                                                                                                                                             Z-ca Kierownika Działu Zakupów i Zamówień Publicznych USK 

 

 

 

 

 

 

  

 


