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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-32/883/2019     
                           

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 1. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 1. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach  
bez wyposażenia: 
- wysokość:      900mm,  
- szerokość:      650mm, 
- głębokość:       475mm? 
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 2. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 2. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja 
opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, ściany boczne 
i tylnia wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze 
szarym, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo? 
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. 
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Pytanie 3. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach szafki: 
- wysokość: 720mm, 
- głębokość: 420mm, 
- szerokość: 620mm? 
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 4. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 4. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego podstawa 
wykonana jest z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad kołami odbojnikami 
zabezpieczającymi wózek, wyposażona w 4 koła o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą? 
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 5. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 5. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego blat 
roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, 
dodatkowo zabezpieczony po bokach i z tyłu chromowanymi relingami, zapobiegającymi zsuwaniu 
się sprzętu z blatu?   
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 6. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 7. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego fronty 
szuflad mają wysokości: 
- 3szt. górne o wysokości użytkowej 110mm, 
- 1szt. dolna o wysokości użytkowej 230mm? 
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. 
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Pytanie 7. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 8. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflada                 
o wysokości 230mm ma wymiary wewnętrzne: 480x 360mm? 
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 8. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 9. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflady                   
o wysokości 110mm mają wymiar wewnętrzny: 480x 360mm? 
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 9. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 10. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego boczny blat 
wysuwany ma wymiary użytkowe: 350x 350mm? 
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 10. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 11. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony                            
w 3 odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, z bezpiecznymi krawędziami, montowane                     
w specjalnie przystosowanych kolumnach z boku wózka, na dowolnej jego wysokości? 
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 11. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 13. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 
chromowany koszyk na akcesoria mocowany do szyny, o wymiarach: szerokość: 23cm, głębokość: 
11cm, wysokość: 11cm? 
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. 
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Pytanie 12. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 1. Wózek reanimacyjny z czterema szufladami Pkt. 16. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 
obrotową o 360o półkę pod defibrylator z pasami mocującymi, o wymiarach: 370x 280mm? 
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 13. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 1. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, o wymiarach  
bez wyposażenia: 
- wysokość:      900mm,  
- szerokość:      650mm, 
- głębokość:       475mm? 
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 14. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego 
konstrukcja opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, 
ściany boczne i tylnia wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu 
aluminium w kolorze szarym, natomiast fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo? 
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 15. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 4. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, o wymiarach 
szafki: 
- wysokość: 720mm, 
- głębokość: 420mm, 
- szerokość: 620mm? 
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. 
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Pytanie 16. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 5. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego 
podstawa wykonana jest z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad kołami 
odbojnikami zabezpieczającymi wózek, wyposażona w 4 koła o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą? 
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 17. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 6. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego blat 
roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, 
dodatkowo zabezpieczony po bokach i z tyłu chromowanymi relingami, zapobiegającymi zsuwaniu                     
się sprzętu z blatu? 
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 18. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 8. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego fronty 
szuflad mają wysokości: 
- 3szt. górne o wysokości użytkowej 110mm, 
- 1szt. dolna o wysokości użytkowej 230mm? 
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 19. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 9. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego 
szuflada o wysokości 230mm ma wymiary wewnętrzne: 480x 360mm? 
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 20. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 10. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego 
szuflady o wysokości 110mm mają wymiar wewnętrzny: 480x 360mm? 
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. 
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Pytanie 21. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 11. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego boczny 
blat wysuwany ma wymiary użytkowe: 350x 350mm? 
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 22. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 12. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony                            
w 3 odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, z bezpiecznymi krawędziami, montowane                     
w specjalnie przystosowanych kolumnach z boku wózka, na dowolnej jego wysokości? 
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 23. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 13. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony  
w 2 tworzywowe kosze mocowany do szyny z boku wózka, każdy o pojemności 8l, z klapkami? 
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 24. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 16. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony                  
w nadstawkę anestezjologiczną nadblatową z 10 uchylnymi pojemnikami, bez dodatkowej półki 
nadblatowej? 
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 25. 
Dotyczy pakietu. 3. Pozycja 2. Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami Pkt. 21. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego stelaż 
nadstawki umożliwia regulację jej wysokości, bez szyn instrumentalnych? 
Szyny instrumentalne mocowane są w wózku po jego bokach w kolumnach nośnych, nie do stelaża 
nadstawki. 
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. 
 
 
Sporządziła: S.Skrycka                   
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