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O D P O W I E D Z I na pytania  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na ”Dostawę i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla  Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji PZP-225/06/2013. 

 

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców 

dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  

 

Dotyczy pakiet: 2 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nieznacznie różniące się od wymaganego w siwz  tj: 

Dwuczęściowe leżysko. 

Stabilna konstrukcja wsporcza wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo 

Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej w przedziale (-85 do +35 stopni) 

Podgłówek z wycięciem na twarz 

Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego - nożnego, regulacja wysokości w 

zakresie 440 – 1010 mm 

Centralny system jezdny do przemieszczania stołu z blokadą umożliwiającą zablokowanie kół z 

dowolnej strony stołu 

Szerokość – 60 cm 

Długość – 200 cm 

Kolor tapicerki - zielony 

Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych 

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody – zgodnie z SIWZ. 
 

Dotyczy pakiet: 6 

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nieznacznie różniące się od wymaganego w siwz tj: 

Regulacja wysokości leża i kąta nachylenia leża za pomocą siłowników elektrycznych 

Regulacja wysokości leża (w pozycji 0 stopni) od 58-960 cm 

Regulacja kąta nachylenia leża 0- 87 stopni 

Sterowanie za pomocą pilota 

Zamontowany podnóżek pod kątem 90 stopni do leżyska 

4 kółka jezdne – wszystkie skrętne 

Hamulce na wszystkich kołach jezdnych 

3 pasy stabilizujące pacjenta 

Dopuszczalne obciążenie do 160 kg 

Długość leżyska od 200 cm 

Szerokość leżyska 680 cm 

Kolor tapicerki zielony 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 
Podnośnik jezdny dla pacjenta hydrauliczny 

Zwracamy się do Państwa o dopuszczenie do ww. postępowania urządzenia do transportu 

pacjenta o następujących parametrach:  

- podnośnik do podnoszenia, transportu i opuszczania pacjentów  

- kompaktowa konstrukcja umożliwiająca przechowywanie podnośnika po złożeniu nawet 

   pod łóżkiem  

- uproszczony do maksimum montaż i demontaż (bez użycia narzędzi) oraz bezpieczna  



 

   obsługa  

- posiada stabilny statyw z ramą jezdną zaopatrzoną w kółka skrętne z blokadą na dwóch  

   tylnych kółkach  

- funkcje podnoszenia i opuszczania sterowane są za pomocą siłownika elektryczne  

  zasilanego akumulatorowo  

- posiada funkcję awaryjnego zatrzymania i opuszczania ramienia podnośnika - maksymalna  

  wysokość 171 cm  

- minimalna wysokość ramienia 44 cm  

- maksymalna szerokość ramy 104 cm  

- minimalna szerokość podstawy 65 cm  

- długość podstawy 11S cm  

- wysokość podstawy 10 cm  

- waga 40 kg  

- maks. waga pacjenta 170 kg  

 

Podstawa i uzasadnienie:  

W zamieszczonej przez Państwa specyfikacji w załączniku Nr 1 do $IWZ znalazły s ę 

parametry sugerujące konkretne urządzenie i konkretnego producenta. Urządzenie to, to 

podnośnik Sun Lift Mini G 170 H, którego dystrybutor w oficjalnym rnailu poinformował 

Nas o wycofaniu tego produktu ze sprzedaży. Przedstawione przez Państwa wymagane 

parametry wskazują niestety tylko jedno urządzenie tego typu na rynku i żadne inne 

urządzenie nie spełnią wymagań zawartych w Załącznik Nr 1 do SIWZ (tj. podanych 

zakresów wymiarów oraz siłownika hydraulicznego). W zaistniałej sytuacji nie ma 

możliwości przedstawienia Państwu oferty przetargowej na ww. sprzęt. Ograniczenia oraz 

zapisy w specyfikacji naruszają w ten sposób zasady Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(art. 29).  

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dopuszczenie urządzenia o 

innych parametrach (nieznacznie odbiegających od wymaganych), przypuszczamy bowiem , 

że Zamawiający nie był świadomy zaistniałej sytuacji związanej z wycofaniem produktu 

podczas tworzenia specyfikacji na podnośnik jezdny.  

Proponowane przez Nas urządzenie wyposażone jest w siłownik elektryczny zasilany 

akumulatorowo co jest z pewnością rozwiązaniem niegorszym, a przede wszystkim dużo 

wygodniejszy niż siłownik hydrauliczny, nie tylko dla osoby obsługującej jak i dla samego 

pacjenta, gdyż ogranicza on dyskomfort skokowego podnoszenia ramienia podnośnika. W 

przypadku odrzucenia naszego urządzeni prosimy o informację jakie inne urządzenie spełnią 

zawarte w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik Nr 1 do 

SIWZ,) parametry. Prosimy o podanie konkretnego typu i producentów takiego sprzętu.  
 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na siłownik elektryczny. Siłownik powinien 

być tylko hydrauliczny. Zamawiający wyraża zgodę na pozostałe parametry. 
        

Punkt nr 4: Podnośnik jezdny dla pacjentów hydrauliczny 

 

1. Czy Zamawiający wymaga podnośnik jezdny sterowanie elektryczne za pomocą pilota 

(łatwiejsza, oraz komfortowa obsługa) ?  
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający wymaga szeroki zakres podnoszenia od 37 do 184 cm co wpływa na 

zwiększenie funkcjonalności podnośnika?  
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający wymaga maksymalną wysokość podnośnika do 205 cm (spowodowane 

jest to większym zakresem podnoszenia) ?  



 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ.  
 

4. Czy Zamawiający wymaga podnośnik o wadze 48 kg (waga uwzględniająca system 

elektrycznego opuszczania i elektrycznego rozstawu nóg) ?  
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

 

5. Czy Zamawiający wymaga udźwig o większym zakresie, tj, do 175 kg ?  
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

          

 

 

 

          Zamawiający 

                Wojciech Machelski 


