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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/19/2018/2  Korfantów dnia: 2018-12-06 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawa łóżek, 

materacy, szafek i wózków w ramach zadania "Podniesienie efektywności leczenia 

chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 

Pododdziałem Neurologicznym”, treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie 1. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i przyzna 10pkt. wykonawcy, który zaoferuje wysokiej 

jakości wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, 

aluminium oraz nierdzewnego kompozytu aluminiowego? Blat roboczy wykonany ze stali 

nierdzewnej, fronty szuflad ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie krawędzie wózka zaokrąglone 

– bezpieczne. 

Wykorzystane materiały zapewniają łatwość dezynfekcji, wysoką trwałość konstrukcji oraz niską 

masę wózka. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

Pytanie 2. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach: 

 - wysokość:  970mm, 

 - szerokość:  650mm, 

 - głębokość:  475mm, 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

Pytanie 3. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 4. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w: 

- 4 szuflady o wymiarach: szerokość: 500mm, głębokość: 390mm, wysokość: 110mm, 

- 1 szuflada, o wymiarach: szerokość: 500mm, głębokość: 390mm, wysokość: 230mm, 

Szuflady z systemem samo-domykania, na prowadnicach zapewniających pełen wysuw,  

zaopatrzone w solidne uchwyty z tworzywa ABS, każda o udźwigu 50kg? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 
Pytanie 4. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 5. 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego fronty 

szuflad nie mają przeźroczystego okienka na opis zawartości? 

Szuflady skręcane i klejone z aluminium i nierdzewnego kompozytu aluminiowego, fronty 

wygłuszone, lakierowane proszkowo? 3 z 5 szuflad zaopatrzone w wyciągane, konfigurowalne 

podziałki. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 
Pytanie 5. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego fronty 

szuflad nie mają przeźroczystego okienka na opis zawartości? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, brak takiej funkcjonalności obniży punktację. 

 
Pytanie 6. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, zaopatrzony w 

wysoce mobilny układ jezdny składający się z 4 kół o średnicy o 100mm z elastycznym, 

niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone na planie prostokąta, zwiększające stabilność 

wózka? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie 7. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 8. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, posiadający 

wyprofilowane w każdym narożniku odboje z solidnego tworzywa, zamiast listwy odbojowej? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 
Pytanie 8. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w: 

 - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,  

 - uchwyt do przetaczania,  

 - pojemnik do zużytych igieł,  

 - pojemnik na cewniki,  

 - 2x kosz na odpadki,  

 - wysuwaną spod blatu półkę do pisania,   

 - uchwyt na butlę z tlenem,   

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga wyposażenia opisanego w SIWZ. 
 
Pytanie 9. 

Dotyczy pakietu. 3. Wózek reanimacyjny – 2szt. Pkt. 10. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w: 

 - półka na defibrylator w górnej części blatu, 

 - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, 

 - płyta do masażu serca mocowana z tyłu wózka,  

 - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem,  

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga wyposażenia opisanego w SIWZ. 
 

 
Na kolejnej stronie zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować: 

 
Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 
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Pytanie 10. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 2. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o długości całkowitej 2100mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie 11. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o szerokości 690mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie 12. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 4. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o wymiarach leża 1950 x 

630mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie 13. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 5. 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek o hydraulicznej regulacji 

wysokości za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 460-850mm? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

Pytanie 14. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez regulacji Trendelenburga i 

anty-Trendelenburga, co w znacznym stopniu pozwoli obniżyć cenę zakupu? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 
Pytanie 15. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w solidne barierki 

boczne wykonane ze stali i estetycznego aluminium? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 
Pytanie 16. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 10. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, którego oparcie pleców 

regulowane jest za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-45
o
? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

Pytanie 17. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek bez tunelu na kasetę RTG? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 
Pytanie 18. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 12. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w estetyczną osłonę 

podstawy z tworzywa ABS, z wyprofilowanym miejscem na podręczne rzeczy pacjenta oraz na butlę 

tlenową? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

Pytanie 19. 

Dotyczy pakietu. 4. Wózek do transportu pacjentów leżących – 2szt. Pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 koła o średnicy 

125mm, wykonane z tworzywa niebrudzącego posadzki, z centralną blokadą? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

 

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 
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Zadanie 4: 

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 600-910 mm za pomocą 

jednostronnej dźwigni nożnej? Parametr ten nieznacznie różni się od oczekiwanego.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści  leże - wózek 4-segmentowy dla łatwiejszego 

pozycjonowania pacjenta? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Pyt. 3  Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie w formie przechyłów wzdłużnych 

realizowanych za pomocą nożnego siłownika hydraulicznego, w zakresie 12 stopni? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści lepszy system jezdny na 4 kołach o średnicy 150 mm 

blokowanych centralnie z dodatkowym piątym kołem kierunkowym dla zwiększenia 

mobilności wózka? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 

 

Pyt. 5  Czy Zamawiający dopuści podstawę wózka osłoniętą tworzywową osłoną łatwą do 

mycia i utrzymania w czystości?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

Dotyczy: Część 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt. 
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1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający przyzna 10 pkt. za rozwiązanie równoważne tj. „szkielet wózka, blat górny i 

czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością – 

wysokoodporne tworzywo polietylen”?  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych: wysokość 100 cm, głębokość 61 

cm, szerokość 91 cm? Oferowane wymiary nieznacznie różnią się od zakresów tolerancji wskazanej przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający przyzna 10 pkt. za rozwiązanie równoważne tj. „czoła szuflad z 

przeźroczystymi okienkami / tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość 

szuflady”?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

4. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 

koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym 

podłóg bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka? 

Proponowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

5. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający w narożnikach (nad kołami) odboje chroniące 

wózek i ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w otwieracz ampułek w jednym rozmiarze? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na żel (zamiast półki na żel)? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod 

blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z 

przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje”? W oferowanym wózku pierwsza szuflada będzie 

w kolorze czerwonym i jest przeznaczona na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe nieznacznie powoduje zwiększenie 

gabarytów wózka, ale jest zamocowane do wózka w taki sposób, aby nie narażało wózka na uszkodzenie, 

jest zintegrowane z korpusem wózka?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  dopuszcza, ale pod warunkiem że rozmiar  nie będzie 

większy niż opisany w pkt. 2 powyżej. 

 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl 

 

         Anna Kłonowska 


