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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:  
 
PAKIET nr 3 
Wózki medyczne – 2 szt. 
 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi wózków 
medycznych, gdyż nie są one aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta 
asortyment ten nie wymaga przeszkolenia, a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi ? 
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi 
wózków medycznych, jeżeli Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy oświadczenie 
producenta, że przedmiot zamówienia nie wymaga przeszkolenia, a wystarczającym dokumentem 
jest instrukcja obsługi. Zgodnie z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ 
(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH) oraz załącznik nr 3 do SIWZ  
(Projekt umowy nr 32/2019), który Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-
konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów w okresie gwarancji jeśli zgodnie 
z oświadczeniem Producenta produkt, jakim są oferowane wózki medyczne nie wymagają 
przeglądów technicznych, gdyż nie jest aparaturą medyczną ? 
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów w okresie gwarancji, 
jeżeli Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy oświadczenie producenta, że 
przedmiot zamówienia nie wymaga okresowych przeglądów technicznych. Zgodnie z powyższym 
Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy nr 32/2019), który Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
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Pytanie 3. 
Czy Zamawiający odstąpi wymogu, dotyczącego montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w 
przypadku wózków medycznych? Produkt, jakim są oferowane wózki medyczne zostaną dostarczone 
w wersji złożonej, gotowe do użytku, nie wymagają montażu, instalacji ani uruchomienia w siedzibie 
Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający  odstąpi od wymogu, dotyczącego montażu i uruchomienia przedmiotu 
umowy w przypadku wózków medycznych, jeżeli oferowane wózki medyczne zostaną dostarczone 
w wersji złożonej, gotowej do użytku, nie wymagają montażu, instalacji ani uruchomienia w 
siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ 
(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH) oraz załącznik nr 3 do SIWZ 
(Projekt umowy nr 32/2019), który Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-
konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia paszportu technicznego, jeśli produkt jakim są 
wózki medyczne, jeśli nie wymagają przeglądów? 
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia paszportu technicznego jeżeli 
Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy oświadczenie producenta, że przedmiot 
zamówienia nie wymaga okresowych przeglądów technicznych. Zgodnie z powyższym 
Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy nr 32/2019), który Zamawiający 
zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 5.  
W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego wózków medycznych został określony kolor szafki 
jako RAL U7110VL czerwony koral. Niestety  w palecie kolorów RAL wskazany kolor nie występuje. 
Podany przez Zamawiającego nr U7110VL czerwony koral  dotyczy kolorystyki płyt laminowanych. 
Prosimy zatem o dopuszczenie kolorystyki szafki wózków medycznych najbardziej zbliżonej do 
wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, tj. RAL 3000 czerwony bądź wskazanie innego koloru z 
palety RAL. 
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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