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WSZ-EP-67/18/131/2019    

wg rozdzielnika  

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i wyrobów 
medycznych dla potrzeb  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w 
Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018                  

            W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:  

Pakiet nr 1  
Podnośnik transportowo-kąpielowy 
Pkt. 7 
Prosimy o dopuszczenie maksymalnej szerokości rozłożonej podstawy 1070 mm 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 8, 9 
Prosimy o  dopuszczenie podstawy o wysokości 113 mm, na kółkach, w tym dwa tylne z hamulcem 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
 
Pkt. 10 
Prosimy o dopuszczenie akumulatora o wytrzymałości do 40 cykli 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
 
Pkt. 13 
Prosimy o dopuszczenie składania i rozkładania podnośnika za pomocą podstawowych narzędzi (typu 
śrubokręt) 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 15 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika wyposażonego w przycisk awaryjnego zatrzymania, wyposażonego 
w elektryczny system opuszczania i podnoszenia  
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pkt. 16 
Prosimy o dopuszczenie nosidła transportowe wykonanego z dżerseju,  z podparciem głowy, rozmiar M lub 
L 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
Pkt. 17 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika rejestrującego ilość cykli, w przeliczeniu na czas pracy silnika przy 
prędkości 9 mm/s. 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. 



 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

W tym aspekcie wbudowany licznik pozwala na identyfikację ilości pełnych cykli i wyświetla informację w 
formie graficznej: 
– 0 znaków -   poniżej 150 000 sec. co oznacza wykonanie mniej niż 2500 cykli 
– 1 znak -  150 000 sec. co oznacza wykonanie 2500 cykli 
– 2 znaki - 300 000 sec. co oznacza wykonanie 5000 cykli 
– 3 znaki - 450 000 sec. co oznacza wykonanie 7500 cykli  
– 4 znaki - 600 000 sec. co oznacza wykonanie 10000 pełnych cykli i konieczny jest przegląd. 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
 
Pytanie dodatkowe 
Pakiet nr 1  
Podnośnik transportowo-kąpielowy 
Pkt. 8, 9 
Prosimy o  dopuszczenie podstawy o wysokości 80 mm, na kółkach, w tym dwa tylne z hamulcem 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
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