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Sejny, dnia 07.03.2016 r. 

Wszyscy Wykonawcy 

Strona internetowa Zamawiającego 

Tablica ogłoszeń Zamawiającego 

znak sprawy: 02/ZP/2016 

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE 

ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przedstawia niniejszym 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:  

Zadanie nr 2  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 28 dni w 

ramach zadania nr 2 – wózek wielofunkcyjny (anestezjologiczny) z nadstawką? Przedmiotem 

zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami 

Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu 

umowy z Zamawiającym. 

    Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny z 

wysuwaną spod blatu płytą do masażu serca, a więc bez potrzeby stosowania niepraktycznych 

haczyków? Oferowane rozwiązanie będzie korzystniejsze w codziennej eksploatacji.   

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez haczyków. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny bez 

otwieracza ampułek? Z uwagi na fakt, iż otwieracz ampułek jest mało praktyczny i personel 

praktycznie z niego nie korzysta jest to zbędne wyposażenie. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny o 

wysokości 940mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę towaru w ciągu 42 dni od daty podpisania umowy?  

Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, 

co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie 

wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma 

możliwość jego wydłużenia. 
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Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy towaru 28 dni od daty podpisania 

umowy. 

6. Prosimy od doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod zapisem „konstrukcja posiada trzy 

oddzielne miejsca na odpadki”. 

Odpowiedź. Zamawiający miał na myśli trzy oddzielne pojemniki na odpady. 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 1000 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden pojemnik na cewniki? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden pojemnik na zużyte igły, opatrunki? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w szufladę na leki ratujące życie? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

11. Czy Zamawiający dopuści wózek w którym pierwsza górna szuflada będzie w kolorze 

czerwonym przeznaczona na leki ratujące życie? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden pojemnik na butelki? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

13. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwie pojedyncze małe kuwety? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o następujących parametrach technicznych:   

- wózek z trzema oddzielnymi miejscami na odpadki: dwa kosze otwarte kosze na odpadki 

zawieszone na szynie na akcesoria oraz pojemnik na odpady ostre z uchwytem do zamocowania 

na wysięgniku nadstawki  

- szuflady wyposażone we wkłady z regulacją podziału  

- wysokość wózka 1050 mm  

- chowana pod blat półka do pisania  

- trzy uchylne transparentne kieszenie boczne  

- przestrzeń na cewniki   

- 5 szuflad, w tym: 2 szuflady o wys. 76 mm (w tym jedna z przeznaczeniem na leki ratujące 

życie), 2 szuflady o wys. 156 mm, 1 szuflada o wys. 256 mm    

- przestrzeń na butelkę z pasami zabezpieczającymi 

- centralny zamek szuflad na kluczyk 

- wysięgnik nadstawki   

- na wysięgniku nadstawki, na szynach dwie półki z tworzywa     

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

15. Czy Zamawiający dopuści wózek bez haczyków na płytę do masażu serca? Haczyki wydają 

się zbędne jeśli sam wózek nie ma przeznaczenie reanimacyjnego i nie jest wymagana dla 

niego płyta do CPR.  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez otwieracza ampułek, który 

praktycznie nie jest wykorzystywany przez personel użytkujący wózki?   

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji stanowiącej połączenie aluminiowych profili i 

elementów z wytrzymałego tworzywa sztucznego oraz ABS? 



3 
 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga wózka wykonanego z materiału umożliwiającego łatwą 

dezynfekcję.  

 

 
(zdjęcie poglądowe oferowanego wozka) 

  

 

Dotyczy umowy: 

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni do 35 dni od 

dnia podpisania umowy. Wskazany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia jest 

bowiem zdecydowanie zbyt krótki do terminowej realizacji zamówienia.  

Odpowiedź. Termin dostawy 28 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji w zakresie oferowanego wózka. 

Zamawiający otrzymuje przedmiotowy wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne 

czynności montażowe czy uruchomienie nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o 

rezygnację z przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi wózka. Oferowany wyrób jest 

bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć 

najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z 

instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie 

niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest 

oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być 

wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność 

realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do 

bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.    

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z obowiązku przeprowadzania bezpłatnych przeglądów 

oferowanego wózka w okresie gwarancyjnym. Prośbę motywujemy tym, że przeglądy takie nie 

są wymagane przez producenta wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

Zadanie nr 2. 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, wysokiej jakości 5-

szufladowy wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja opiera się na aluminiowych 

kolumnach, a ściany boczne wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcję 

kompozytu aluminium, którego zastosowanie pozwala na zredukowanie masy własnej wózka.  

Wózek o wymiarach: szerokość: 650mm, głębokość: 475mm, wysokość bez nadstawki: 

1050mm, wysokość z nadstawką:  
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1540mm. Wysokości szuflad (od dolnej do górnej): 210mm, 120mm, 120mm, 110mm, 

110mm. 

Wózek wyposażony w: 

 Wysuwany blat boczny z tworzywa ABS (np. do pisania), 

 Uchwyty do zawieszenia płyty reanimacyjnej, 

 Dwa tworzywowe kosze na odpady z pokrywkami wahadłowymi (pojemność: 6L /szt.), 

 Pojemnik na cewniki, 

 Pojemnik na zużyte igły / ostre przedmioty, 

 Otwieracz ampułek, 

 Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady wózka, 

 Nadstawka z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami, z miejscami na opis ich 

zawartości – zamykana centralne na kluczyk (osobny niż do szuflad), 

 Chromowany koszyk na akcesoria medyczne z boku wózka, 

 Uchwyt na butlę z gazami medycznymi, 

 4 podwójne, cichobieżne, niebrudzące posadzki koła o średnicy 100mm, 2 z blokadami, 

 Konfigurowalne podziałki do 3 szuflad, ułatwiające organizację zawartości, 

 W każdej szufladzie mata antypoślizgowa na dnie (z możliwością wyjęcia), 

 Aluminiowe, przestawne szyny na akcesoria, umożliwiające zmianę konfiguracji wózka w 

zależności od potrzeb użytkownika, 

 Wygodny, solidny uchwyt do przetaczania wózka. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
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Zadanie  nr 3 

1. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy 

laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest 

obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, 

poz. 586)?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

2. Czy zamawiający wymaga, aby podgrzewacz na płyny infuzyjne był obłożony maksymalnie 

8% stawką podatku VAT zgodną z obowiązującym prawem opodatkowania urządzeń 

medycznych?  

    Odpowiedź. Tak 

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych 350 x 823 x 620 mm 

(Szerokość x Wysokość x Głębokość)?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jedną komorę grzewczą o pojemności 60L wyposażoną 

w dwie samodomykające się szuflady i zakresie pracy temperatur 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 

1°C)?  

Odpowiedź.  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

5. Czy zamawiający dopuści urządzenie gdzie maksymalne obciążenie szuflady wynosi 25 kg, a 

przybliżona pojemność do ogrzewania w dwóch szufladach to - czterdzieści butelek 0.5L lub 

dwadzieścia cztery butelki 1L? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie  nr 2 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny z dwoma oddzielnymi miejscami na odpadki 

w postaci odchylanego kosza oraz z szuflady z miską ze stali nierdzewnej na odpady medyczne? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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2. Czy Zamawiający dopuści wózek z korpusem o wysokości 91 (wysokość od podłogi do blatu 

głównego) oraz z nadstawką anestezjologiczną o wysokości około 35cm od blatu? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

Zadanie nr 4 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik instrumentalny do narzędzi chirurgicznych 

z blatem roboczym podnoszonym i opuszczanym hydraulicznie w zakresie 960 – 1330 mm ? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik instrumentalny do narzędzi chirurgicznych  

z blatem roboczym o wymiarach 800 x 500 mm ? 

    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik instrumentalny do narzędzi chirurgicznych 

na podstawie jezdnej wyposażonej w 3 koła o średnicy 100 mm, podwójne , w tym dwa z 

blokadą ? 

    Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający w zadaniu 4 dopuści stolik instrumentalny do narzędzi chirurgicznych o 

wymiarach (dłxszerxwys) w mm 740x490x960/1370? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

 


