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WSZ-EP-67/18/135/2019    

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:  

Pytania do Pakietu 1: Podnośnik transportowo-kąpielowy 3szt. 

(dot. Lp 8) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik transportowo-kąpielowy wyposażony w 
cztery podwójne koła z odbojnikami o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który  Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
 
(dot. Lp 9) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik transportowo-kąpielowy o wysokości 
podstawy jezdnej 125 mm? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który  Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
 
(dot. Lp 11) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik transportowo-kąpielowy z 2 punktowym 
uchwytem do nosideł wyposażonym w zatrzaski bezpieczeństwa gwarantującym bezpieczeństwo 
pacjenta na najwyższym poziomie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

(dot. Lp 16) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik transportowo-kąpielowy z nosidłem 
transportowym poliestrowym z podparciem głowy? 
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym  załącznikiem  numer 2 do SIWZ – zestawienie 
wymaganych parametrów technicznych, który Zamawiający  zamieści na swojej stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl. 
 

(dot. Lp 17) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik transportowo-kąpielowy wyposażony w 
system diagnostyczny umożliwiający odczytanie: liczbę cykli podnoszenia, całkowitą pracę,  liczbę 
przeciążeń, liczbę dni od ostatniego przeglądu/liczbę dni pomiędzy przeglądami? 
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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