
 

 

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

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 09.09.2019 r. 
WSZ-EP-32/881/2019     
                           

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-32/2019 

                                                     

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie nr 1  
Dotyczy: Pakiet nr 6 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa – 1 sztuka.  
Czy zamawiający dopuści wannę wirową do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa umożliwiającą efektywny hydromasaż za pomocą 12 dysz kierunkowych  
(6 dysz na odcinek lędźwiowy, 6 dysz na kończyny dolne)?  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE 
WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), który Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie nr 2  
Dotyczy: Pakiet nr 6 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa – 1 sztuka.  
Czy zamawiający dopuści wannę wirową do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa, w której:  
1. Pojemność zabiegowa wynosi od 80 do 165 l  
2. Pojemność do przelewu wynosi 220 l  
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE 
WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), który Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie nr 3  
Dotyczy: Pakiet nr 6 - Wanna wirowa do masażu wodnego kończyn dolnych oraz dolnych partii 
kręgosłupa – 1 sztuka.  
Czy zamawiający posiada gotowe przyłącza dla wirówki?  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada standardowe przyłącza do podłączenia wanny 
wirowej. 
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Czy zamawiający wymaga ingerencji w strukturę budynku podczas przyłączania wirówki do instalacji, 
czy przygotuje po swojej stronie przyłącza pod wymogi techniczne wanny?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia, montażu i uruchomienia 
przedmiotu zamówienia. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę wanna wirowa wymaga ingerencji 
w strukturę budynku, należy uwzględnić tą okoliczność przy składaniu oferty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: S. Skrycka 
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