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Wrocław, 09.04.2018 

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

 
Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (2) 

 

 

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 

Prosimy o określenie czy podane wymiary wózka opatrunkowego są wymiarami samego wózka, czy wraz z 

wyposażeniem dodatkowym ?  

Odpowiedź  
 Są wymiarami wózka 
 
Zapytanie nr 2 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o głębokości 550 mm ? Paramter ten przy szerokości 650 – 680 mm jest 

dużo bardziej funkcjonalny niż podany w SIWZ. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 3 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o wysokości całkowitej 1000 mm ? Parametr ten nieznacznie różni się od 

zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 4 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo ? Parametr ten jest 

równie funkcjonalny, jak konstrukcja oparta na 4 profilach aluminiowych. 

Odpowiedź 
tak, pod warunkiem, że blat górny i boczny będzie wykonany ze stali nierdzewnej  
 
Zapytanie nr 5 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, którego szafka oraz szuflady wykonane są ze stali lakierowanej 

proszkowo ? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 6 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w bandy z trzech stron blatu górnego (boki oraz tył wózka), 

które zabezpieczają sprzęt przed zsuwaniem się sprzętu ? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
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Zapytanie nr 7 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyty szuflad stalowe lakierowane proszkowo? 

Rozwiązanie to jest dużo bardziej trwałe, odporne na uszkodzenia niż uchwyty wykonane z tworzywa ABS. 

Odpowiedź 
 Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 8  
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyty szuflad wykonane z anodowanego aluminium? 

Rozwiązanie to jest dużo bardziej trwałe, odporne na uszkodzenia niż uchwyty wykonane z tworzywa ABS. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 9 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w szuflady z frontami stalowymi lakierowanymi proszkowo? 

Rozwiązanie to jest korzystniejsze cenowo niż fronty ze stopu aluminium, jednocześnie nie wpływa na funkcjonalność 

oraz odporność frontów na uszkodzenia. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 10 
Pakiet 1  
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany 

ze stali lakierowanej proszkowo ? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ  
 
Zapytanie nr 11 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania 

wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem 

wózka poprzez łącznik z tworzywa, bez możliwości regulowania ich wysokości ? Wyposażenie dodatkowe mocowane na 

szynach za pomocą aluminiowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 54x35 mm [wysokość x szerokość], z 

pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się 

osprzętu podczas jazdy. 

Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poniżej: 

      
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 12 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposażony w uchwyt do przetaczania usytuowany na stałe z przodu 

wózka? Rozwiązanie to gwarantuje większą stabilność w prowadzeniu wózka. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
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Zapytanie nr 13 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach: 

Wózek w całości wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. 

WYKONANIE: 

- blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu; 

- blat, szafka stalowa lakierowana proszkowo,  front lakierowany na kolor wg palety RAL ; 

- podstawa z odbojami, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą jazdy; 

- wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka i 4 średniej głębokości; 

- wszystkie szuflady wyposażone  wyciągane tworzywowe podziałki dzielące szufladę na 9 cześci z możliwością dowolnej 

konfiguracji; 

- szuflady wyposażone w system samo domykania 

- szuflady wyposażone w zamek centralny 

- uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium 

- dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo; 

- 2x plastikowy kosz na odpady otwierany, z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej; 

- drucinany kosz na pojemnik na igły; 

- uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron; 

- szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, 

narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa; 

-  wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 

54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas 

użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy; 

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 

szerokość: 650 mm 

głębokość: 550 mm 

wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm 

 

Proponowane rozwiązaniu na zdjęciu poglądowym poniżej: 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 14 
Pakiet 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach: 

Szafka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. 

WYKONANIE: 

- blat wykonany stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm 

zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu; 

- szafka stalowa lakierowana proszkowo,  front lakierowany na kolor wg palety RAL; 

- podstawa z odbojami, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą jazdy; 

- wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka i 4 średniej głębokości; 

- wszystkie szuflady wyposażone  wyciągane tworzywowe podziałki dzielące szufladę na 9 cześci z możliwością dowolnej 

konfiguracji; 

- szuflady wyposażone w system samodomykania; 

- szuflady wyposażone w zamek centralny; 
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- uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium; 

- dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; 

- 2x plastikowy kosz na odpady otwierany, z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej; 

- drucinany kosz na pojemnik na igły; 

- uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron; 

- szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, 

narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa; 

-  wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 

54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas 

użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy; 

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 

szerokość: 650 mm 

głębokość: 550 mm 

wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm 

Odpowiedź 
 Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 15 
Pakiet 1 
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach: 

Szafka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, blat i podstawa wykonane z tworzywa ABS. 

WYKONANIE: 

- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm zabezpieczającymi przed 

zsuwaniem się sprzętu – możliwość wymiany blatu; 

- szafka stalowa lakierowana proszkowo,  front lakierowany na kolor wg palety RAL; 

- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą jazdy; 

- wózek wyposażony w 5 szuflad: 1 głęboka i 4 średniej głębokości; 

- wszystkie szuflady wyposażone  wyciągane tworzywowe podziałki dzielące szufladę na 9 cześci z możliwością dowolnej 

konfiguracji; 

- szuflady wyposażone w system samodomykania; 

- szuflady wyposażone w zamek centralny; 

- uchwyty wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub z anodowanego aluminium; 

- dodatkowy blat roboczy wysuwany z boku wózka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo; 

- 2x plastikowy kosz na odpady otwierany, z funkcją blokady pokrywy w pozycji pionowej; 

- druciany kosz na pojemnik na igły; 

- uchwyt do pojemnika na rękawiczki obudowany z 3 stron; 

- szyny instrumentalne przeznaczone do mocowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, 

narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa; 

-  wyposażenie dodatkowe mocowane na szynach za pomocą aluminowych kostek w formie bryły o wymiarach ok. 

54x35 mm [wysokość x szerokość], z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas 

użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy; 

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 

szerokość: 670 mm 

głębokość: 570 mm 

wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm. 

Proponowane rozwiązaniu na zdjęciu poglądowym poniżej: 
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Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ  
 
Zapytanie nr 16 
Pakiet 2 

Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy, którego stelaż jest aluminiowo-stalowy? Rozwiązanie to jest korzystniejsze 

cenowo, jednocześnie nie wpływa na trwałość i stabilność wózka. 

Odpowiedź 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
Zapytanie nr 17 
Pakiet 3 

Czy Zamawiający w zapisie parametrów wózka z tacami do rozwożenia leków dotyczącego stelaża aluminiowego/ 

stalowego miał na myśli stelaż aluminiowo-stalowy? 

Odpowiedź 
Tak 
 
Zapytanie nr 18 
Pakiet 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy w zapisie parametrów wózka z tacami do rozwożenia leków dotyczącego stelaża, tj. „stelaż 

wyposażony w koła montażowe[…]” nie wystąpiła omyłka pisarska? Czy zapis ten nie powinien brzmieć „stelaż 

wyposażony w kanały montażowe[…]” ? Opis kół został uwzględniony w dalszej części specyfikacji. 

Odpowiedź 
Tak, wystąpiła omyłka pisarska.  
Formularz cenowy dla pakietu nr 3 Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską: „… Stelaż wyposażony w 
kanały montażowe …” 
 
Zapytanie nr 19 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z regulacją wysokości w zakresie 1320-2250 mm? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 20 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w podstawę z tworzywa sztucznego ? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ  
 
Zapytanie nr 21 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w podstawę oraz kolumnę wykonane ze stali lakierowanej 

proszkowo ? 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ  
 
Zapytanie nr 22 
Pakiet 5 
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony w kolumnę z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 ? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza  
 
Zapytanie nr 23 
Pakiet 5 
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Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony  w podstawę o średnicy 580 mm? Parametr ten jest dużo 

bardziej funkcjonalny od spisów SIWZ. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
  
Zapytanie nr 24    
Pakiet 5  
 Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek wyposażony  w podstawę o średnicy 600 mm? Parametr ten jest dużo 

bardziej funkcjonalny od spisów SIWZ. 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 25    
Pakiet  17 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny na stelażu z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub 

lakierowanych proszkowo? Proponowane rozwiązanie na zdjęciu poglądowym poniżej: 

  
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 26   
Pakiet  17 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu bielizny ze stelażami na odpady otwieranymi ręcznie? Opisane w SIWZ 

parametry są technologicznie niewykonalne.  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 27   
Wzór umowy 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dotyczącej kar za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z 5% do 1%?  

Produkcja wózków medycznych oraz wózków do przewozu bielizny jest procesem wieloetapowym, składającym się z 

różnych procesów technologicznych, które wymagają odpowiedniego odstępu pomiędzy nimi (skrócenie którejkolwiek z 

faz może negatywnie wpłynąć na jakość wykonania). Ponadto Wykonawca musi uwzględnić czas na  dostawę  do 

siedziby  Zamawiającego co dodatkowo skraca czas na wyprodukowanie zamówienia. W związku  z powyższym prosimy 

o zmniejszenie wysokości kar.  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 28   
JEDZ  
Prosimy o wskazanie, które części Zamawiający ma uzupełnić w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia 

stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ. We wskazanym dokumencie widnieje zapis, iż Zamawiający powinien wskazać 

części JEDZ, które mają być obligatoryjnie uzupełnione. Część IV, punkt B, C i D z zasady nie jest wypełniania przez 

Wykonawcę.   



 

USK/DZP/PN-224/2017 

7

Odpowiedź 
Zakres informacji, jakie Wykonawcy winni zawrzeć w JEDZ wynika z SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.03.2018 nr Dz.U. S: 2018/S 046-100471 
 
Zapytanie nr 29   
Wzór umowy   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru z 5% 

wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia na 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za 

każdy dzień opóźnienia?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 30   
Pakiet 5  
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek o wymiarach średnica podstawy 530 mm?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 31   
Pakiet 5  
Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek o regulacji wysokości 1250-2200 mm?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 32   
Pakiet 6  
Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy wykonany z poliwęglanu?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 33    
Pakiet 6  
Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz w jednej kolorystyce?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 34   
Pakiet 8  
Czy Zamawiający dopuści termometr o zakresie pomiaru temperatury ciała: 32,0-42,9  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 35   
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny z 2 kołami o szerokości 56 cm?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 36    
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny z 2 kołami o długości 67 cm?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 37   
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Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny z 2 kołami o wadze 4,6 kg?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
Zapytanie nr 38   
Pakiet 10  
 Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny sztywny na 4 nóżkach o wysokość min: 78,0cm, wysokość max. 

96cm? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 39    
Pakiet 10   
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny sztywny na 4 nóżkach o szerokości 54 cm?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 40   
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści balkonik rehabilitacyjny sztywny na 4 nóżkach o wadze 2,65 kg? 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 41    
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o szerokości 60 cm?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 42   
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o regulowanej wysokości w zakresie min.: 835 - 965 mm?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 43   
Pakiet 10 
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o długości 61 cm?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 44   
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści podpórkę 4-kołową o wysokości siedziska 545mm oraz szerokości siedziska 340mm?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 45   
Pakiet 10  
Czy Zamawiający dopuści kulę łokciową o regulowanej wysokości uchwytu 700- 960 mm?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 46   
Pakiet 15  
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 Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o wymiarach: długość podstawy: 705 mm,   szerokość 

podstawy: 700 mm; wysokość całkowita 825 mm, szerokość siedziska 370mm pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ? 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 47   
Pakiet 15  
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o wymiarach: długość podstawy: 600mm, szerokość podstawy: 

850 mm; wysokość całkowita 1150 mm, pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 48   
Pakiet 16  
Czy Zamawiający dopuści taboret prysznicowy prostokątny z oparciem oraz wycięciem w siedzisku o szerokości 

całkowitej 48 cm i szerokości siedziska 41 cm?  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 49   
Pakiet 16  
Czy Zamawiający dopuści taboret prysznicowy prostokątny z oparciem oraz wycięciem w  siedzisku o głębokości 

całkowitej 56 cm? 

Odpowiedź 
Tak, po warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SIWZ 
 
Zapytanie nr 50   
Pakiet 10 
 Poz. 5 
Prosimy o dopuszczenie przenośnika o nośności do 135 kg, przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępie między 

powierzchniami. 

Prosimy o dopuszczenie przenośnika o wadze do 1,10 kg  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 51   
Pakiet 10  
Poz. 6  

Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu  do przekładania pacjenta w pozycji poziomej o wadze do 160 kg  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 52  
Pakiet 10  
 Poz. 7  

Prosimy o dopuszczenie średnicy 38 cm , wagi krążka 1,7 kg oraz wagi maksymalnej pacjenta do 135 kg 

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
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Zapytanie nr 53   
Pakiet 13  
Poz. 2  

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu lub umożliwienie składania ofert na pozycje, co umożliwi wzięcie 

udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 54   
Pakiet 13 
Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach: 

Podnośnik pionizujący 

Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, ładowanie za pomocą kabla podłączanego do 

gniazdka elektrycznego 

Obciążenie do 150 kg, 

Waga pionizatora: 35 kg 

Zakres podnoszenia: 860 – 1300 mm 

Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na 

kolumnie urządzenia. 

Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy poprzez pilot sterujący.  

Przycisk awaryjnego zatrzymania 

Pilot z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.  

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeładowaniem. 

Elektryczny system bezpiecznego opuszczania 

Szerokość podstawy jezdnej w pozycji złożonej max: 560mm.  

Szerokość podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 820 mm.  

Cztery kółka zwrotne, w tym dwa kółka wyposażone w hamulce.  

Miękkie wsporniki na kolana samoczynnie dopasowujące się do ustawienia nóg i umożliwiające naturalne zgięcie stawu 

skokowego.  

Podstawa na stopy.  

Uchwyty dla pacjenta. 

 Klasa ochrony podnośnika IPX4.  

Podstawa nóg zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się stóp .  

Nosidło – pas na klamry podtrzymujący pacjenta (rozm.M).  

Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie, umożliwiające jednoczesne przemieszczanie pacjenta, gdy drugi akumulator 

jest w trakcie ładowania.  

Gniazdo akumulatora zamontowane na kolumnie podnośnika, ściśle przylegające do kolumny.  

Pionizator rejestrujący ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika. (Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie 

cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem 

pełnego cyklu). W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację 

w formie graficznej. 

Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy zgodnie z zaleceniem Producenta  min.1 

raz w roku.  

Urządzenie wyposażone w instrukcję w języku polskim 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 55   
Pakiet 13  
Poz. 2  

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach: 

Podnośnik pionizujący 
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Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, ładowanie za pomocą kabla podłączanego do 

gniazdka elektrycznego 

Obciążenie do 150 kg, 

Waga pionizatora: 43 kg 

Zakres podnoszenia: 690 – 1620 mm 

Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na 

kolumnie urządzenia. 

Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy poprzez pilot sterujący.  

Przycisk awaryjnego zatrzymania 

Pilot z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.  

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeładowaniem. 

Elektryczny system bezpiecznego opuszczania 

Zewnętrzna szerokość podstawy jezdnej w pozycji złożonej max: 540mm.  

Wewnętrzna szerokość podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 940 mm.  

Cztery kółka zwrotne, w tym dwa kółka wyposażone w hamulce.  

Miękkie wsporniki na kolana samoczynnie dopasowujące się do ustawienia nóg i umożliwiające naturalne zgięcie stawu 

skokowego.  

Podstawa na stopy.  

Uchwyty dla pacjenta. 

 Klasa ochrony podnośnika IPX4.  

Podstawa nóg zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się stóp .  

Nosidło – pas na klamry podtrzymujący pacjenta (rozm.M).  

Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie, umożliwiające jednoczesne przemieszczanie pacjenta, gdy drugi akumulator 

jest w trakcie ładowania.  

Gniazdo akumulatora zamontowane na kolumnie podnośnika, ściśle przylegające do kolumny.  

Pionizator rejestrujący ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika. (Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie 

cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem 

pełnego cyklu). W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację 

w formie graficznej. 

Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy zgodnie z zaleceniem Producenta  min.1 

raz w roku.  

Urządzenie wyposażone w instrukcję w języku polskim. 

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 56   
Pakiet 13 
Poz. 2  

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach: 

Podnośnik pionizujący 

Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym, zasilanie akumulatorowe, ładowanie za pomocą kabla podłączanego do 

gniazdka elektrycznego 

Obciążenie do 300 kg, 

Waga pionizatora: 45 kg 

Zakres podnoszenia: 1310 – 1650 mm 

Sterowanie podnoszeniem/opuszczaniem za pomocą pilota przewodowego oraz za pomocą przycisków sterujących na 

kolumnie urządzenia. 

Podstawa jezdna z możliwością elektrycznego rozszerzania nóżek podstawy poprzez pilot sterujący.  

Przycisk awaryjnego zatrzymania 

Pilot z uchwytem umożliwiającym zawieszenie.  

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeładowaniem. 

Elektryczny system bezpiecznego opuszczania 

Szerokość podstawy jezdnej w pozycji złożonej: 690mm.  

Szerokość podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: 1040 mm.  

Cztery kółka zwrotne, w tym dwa kółka wyposażone w hamulce.  
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Miękkie wsporniki na kolana samoczynnie dopasowujące się do ustawienia nóg i umożliwiające naturalne zgięcie stawu 

skokowego.  

Podstawa na stopy.  

Uchwyty dla pacjenta. 

 Klasa ochrony podnośnika IPX4.  

Podstawa nóg zabezpieczająca przed ześlizgnięciem się stóp .  

Nosidło – pas na klamry podtrzymujący pacjenta (rozm.M).  

Dwa akumulatory i ładowarka w zestawie, umożliwiające jednoczesne przemieszczanie pacjenta, gdy drugi akumulator 

jest w trakcie ładowania.  

Gniazdo akumulatora zamontowane na kolumnie podnośnika, ściśle przylegające do kolumny.  

Pionizator rejestrujący ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika. (Funkcja ta jest bardziej praktyczna niż zliczanie 

cykli w oparciu o liczbę naciśnięć guzika na pilocie, ponieważ nie każde naciśnięcie musi się wiązać z wykonaniem 

pełnego cyklu). W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację 

w formie graficznej. 

Gwarancja min. 24 miesiące, w okresie gwarancji bezpłatny przegląd okresowy zgodnie z zaleceniem Producenta  min.1 

raz w roku.  

Urządzenie wyposażone w instrukcję w języku polskim.  

Odpowiedź 
Zgodnie z SIWZ 
 
Zapytanie nr 57 
Pakiet 17   
Czy Zamawiający dopuści drzwi z uchwytami ze stali nierdzewnej (jak konstrukcja wózka) zamiast aluminiowych?  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 58   
Pakiet 17  
Czy Zamawiający dopuści wózek o dł. całkowitej, tj. mierzonej ze wszystkimi elementami wystającymi poza obrys 

(zderzaki) wynoszącej 1068 mm? Wymiar przekracza widełki jedynie o 18 mm, a długość korpusu mierzonego bez 

zderzaków wynosi 995 mm.  

Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
Zapytanie nr 59  
Pakiet 17  
Czy Zamawiający przewiduje zamówienia cząstkowe? Jeśli tak, jakie są przewidywane ilości zamówień cząstkowych?  

Odpowiedź 
Tak 
 
Zapytanie nr 60  
Pakiet 17  
Termin realizacji całości, tj. 67 szt. wózków wynosi ok. 14 tyg. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści i I dostawę nie 

wcześniej niż 14 tygodni od podpisania umowy, a kolejne w terminie zadeklarowanym w ofercie?  

Odpowiedź  
Tak 
 
 
 

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 warunków 

zamóweinia 
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I. Rozdział V SIWZ:   pkt XIII. 2 dla pakietu nr 17 otrzymuje nowe brzmienie:  

 

pakiet nr 17 

kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów Sposób oceny wg wzoru 

Cena 60% 60 
                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 
                            Cena badanej oferty 

Termin dosta-
wy 20% 20 

8-14 tygodni - 0 pkt. 
6-7 tygodni - 5 pkt.  
4-5 tygodni - 10 pkt. 
3 tygodnie - 15 pkt. 
2 tygodnie i krócej - 20 pkt. 

Okres gwaran-
cji 20% 20 

(min. 24) 24- miesięcy – o pkt 
30 miesięcy - 5 pkt. 
36 miesięcy - 10 pkt. 
42 miesiące - 15 pkt. 
48 miesięcy i więcej  – 20 pkt. 

RAZEM 100% 100  S = C + TD + OG 

 

 
II. Formularz oferty pkt D 
D. Termin dostawy  (TD) wynosi .................. tygodni* (pakiety 1-17) /dni* (pakiet 18) (zgodnie z pkt. XIII.2  Rozdziału 
I SIWZ).   
* niepotrzebne skreślić 

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 12a ust. 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert. 

 

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert:  21.05.2018 r. godz. 10:30 

 
 
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 ds. Przetargów      

  


