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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-32/886/2019     
                           

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:  
 
1. Czy Zamawiający dopuści wózek wysokiej jakości wózek medyczny o wymiarach bez wyposażenia 
820x660x99O mm? Nadmieniamy, ii parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego. 

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. 
 

2. Czy z uwagi na przeznaczenie, Zamawiający oczekuje wózka wykonanego z blach ocynkowanych 
lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z 
wygłuszeniem (korpus + fronty szuflad)? Nadmieniamy iż wygłuszenie sprawi iż wózek nie będzie 
"dzwonił" podczas jazdy, a farby antybakteryjne podniosą walory higieniczne wózka. 

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. 
 

3. Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje by fronty wyposażone były w 
jednoczęściowe uszczelki wykonane jasnego silikonu? Nadmieniamy, ii podniesie walory higieniczne 
wózka. 

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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4. Czy Zamawiający dopuści wózek wysokiej jakości wózek medyczny o wymiarach szafki 
600x560x740mm?Nadmieniamy, iż parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego. 

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. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojami w formie ogumowanych, obrotowych krążków, 
wyposażony w wysokiej jakości ogumowane koła dedykowane do sprzętu medycznego, łatwe w 
utrzymaniu w czystości, ale bez obudowy z tworzywa sztucznego? Nadmieniamy, ii krążki przy 
kontakcie z przeszkodą obrócą się, chroniąc nie tylko wózek ale i powierzchnie ’przeszkody”.  
Jest to lepsze rozwiązanie niż odbój zamocowany na sztywno. 

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. 
 

6. Czy z uwagi na aspekt higieniczny, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad zabudowane 
były z co najmniej 3 stron? Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie wózków w czystości, zabezpieczy 
przed przypadkowym zabrudzeniem. Nadmieniamy, ii prowadnica do sprawnego działania jest 
naoliwiona, niezabudowana przyciąga brud, zalana staje się bardzo trudna do wyczyszczenia. 

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. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wysokości frontów nieznacznie 
różniących się od wymaganych wynoszących: 1x190mm oraz 3x142 mm? 

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. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wymiarach użytkowych dla szuflady 
1x188mm 490x505x158mm? 

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. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wymiarach użytkowych dla szuflad 
3x142mm: 490x505x122mm? 

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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10. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny o wymiarach 493x470mm 

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. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony szyny instrumentalne wykonane ze stali 
kwasoodpornej, estetycznie zakończone i zabezpieczone, ale bez narożników zintegrowanych z 
korpusem? 
 

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. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę-; pod defibrylator o wymiarach 
410x360mm? 

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. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do pojemnika na zużyte igły  
o ɸ 180 mm, regulacja +/- 5 mm? 

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 do Pakietu 3 _ Pozycja II_ Wózek anestezjologiczny z czterema szufladami  
i nadstawką - 1 szt. 

 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek wysokiej jakości wózek medyczny o wymiarach bez wyposażenia 
820x660x990 mm? Nadmieniamy, iż parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego. 

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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2. Czy z uwagi na przeznaczenie, Zamawiający oczekuje wózka wykonanego z blach ocynkowanych 
lakierowanych farbami o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z 
wygłuszeniem (korpus + fronty szuflad)? Nadmieniamy iż wygłuszenie sprawi że wózek nie będzie 
"dzwonił” podczas jazdy, a farny antybakteryjne podniosą walory higieniczne wózka. 

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. 
 

3. Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje by fronty wyposażone były w 
jednoczęściowe uszczelki wykonane jasnego silikonu? Nadmieniamy, iż podniesie walory higieniczne 
wózka. 

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. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek wysokiej jakości wózek medyczny 0 wymiarach szafki 
600x560x740mm? Nadmieniamy, iż  parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego. 

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. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojami w formie ogumowanych, obrotowych krążków, 
wyposażony w wysokiej jakości ogumowane koła dedykowane do sprzętu medycznego, łatwe w 
utrzymaniu w czystości, ale bez obudowy z tworzywa sztucznego? Nadmieniamy, iż  krążki przy 
kontakcie z przeszkodą obrócą się, chroniąc nie tylko wózek ale i powierzchnie 'przeszkody". Jest to 
lepsze rozwiązanie niż odbój zamocowany na sztywno.  

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. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z  
3 stron bandami o wysokości 60 mm. 

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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7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wysokości frontów nieznacznie 
różniących się; od wymaganych wynoszących  1x190mm oraz 3x142mm? 

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. 
 

8. Czy z uwagi na aspekt higieniczny, Zamawiający oczekuje aby prowadnice szuflad zabudowane 
były z co najmniej 3 stron? Takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie wózków w czystości, zabezpieczy 
przed przypadkowym zabrudzeniem. Nadmieniamy, iż prowadnica do sprawnego działania jest 
naoliwiona, niezabudowana przyciąga brud, zalana staje się bardzo trudna do wyczyszczenia. 

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. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wymiarach użytkowych dla szuflady 
1x188mm: 490x505x158mm? 

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. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady o wymiarach użytkowych dla szuflad 
3x142mm: 490x505x122mm? 

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. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny o wymiarach 
493x470mm? 

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. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony szyny instrumentalne wykonane ze stali 
kwasoodpornej, estetycznie zakończone i zabezpieczone, ale bez narożników zintegrowanych z 
korpusem? 
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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13. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz w formie stelaża z pokrywą, wykonany ze 
stali lakierowanej proszkowo, bez blokady pokrywy w pozycji pionowej? 

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. 
 

14. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kosz na cewniki o wymiarach 180x60x500mm? 

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. 
 

15. Czy Zamawiający oczekuje kosza na cewniki z podziałem wewnętrznym ułatwiającym segregację 
rozmiarów cewników? 

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. 
 

16. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę nadblatową wykonana ze stali 
kwasoodpornej lub galwanizowanej lakierowanej 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. 
 

17. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do pojemnika na zużyte igfy o ɸ  180 
mm, regulacja +/- 5 mm? 

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. 
 

18. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w prętowy uchwyt opakowanie rękawiczek 
jednorazowego użytku, bez względu na rozmiar opakowania? 

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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19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek ze stelażem nadstawki skonfigurowanym na 
etapie realizacji wg potrzeb użytkownika z szyną sprzętową do której można dołączyć za pomocą 
specjalnych złączy – uchwytów, wyposażenie dodatkowe dokupione w późniejszym terminie, 
jednakże bez możliwości regulacji szyny sprzętowej? 

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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