
 

 
 

„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” 
 

 
Nr sprawy: ZP-PN/02/2020-P       Szczecin, dnia 10.04.2020 r. 

 
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

Dotyczy:  
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę urządzeń medycznych do Wypożyczalni Sprzętu Wspomagającego 

i Pielęgnacyjnego, działającej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 
w Szczecinie przy ul. Kruczej 17” 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w dalszej 
części „ustawa”, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie nr 1 
„W związku z tym, że opis urządzenia jaki podaje Zamawiający jednoznacznie wskazuje na jednego 
wykonawcę, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie z uwagi na zwiększenie konkurencyjności ofert 
urządzenie o następujących parametrach: zasilane elektrycznie do odsysania płynów ustrojowych z 
jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych i dzieci. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na 
wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Wyposażenie: butla z poliwęglanu o pojemności 1 l z 
zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, manometr, regulator i wskaźnik podciśnienia, 
dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. Specyfikacja techniczna: podciśnienie maksymalne: 
-80 kPa, przepływ maksymalny: 15 l/min. Waga urządzenia: 2 kg. Wymiary urządzenia: 22,3 x h 25,5 x 
9,5 cm. Cykl pracy w systemie ciągłym. Poziom hałasu: do 60 dBA.” 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia o ww. parametrach. 
 
Pytanie nr 2 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw części zamiennych do 30 dni?. Części 
sprowadzane są ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie towaru) jest wydłużony i 
utrudniony.” 
 
Odpowiedź nr 2 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu do 30 dni. 
 
Pytanie nr 3 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonywania napraw do 30 dni? Części 
ulegające eksploatacji  sprowadzane są  ze Szwajcarii, kraju spoza Unii gdzie proces dostaw(oclenie) 
jest wydłużony i utrudniony.” 
 
Odpowiedź nr 3 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania napraw do 30 dni. 
 
Pytanie nr 4 
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłki na koszt wykonawcy urządzenia podlegającego 
przeglądowi do siedziby serwisu wykonawcy?” 
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Odpowiedź nr 4 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy urządzenia medycznego, które 
podlega rocznemu przeglądowi, w formie wysyłkowej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 5 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej”? 
 
Odpowiedź nr 5 
Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie z ofertą oświadczenia o grupie kapitałowej, o której mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
 
Pytanie nr 6 
„Poz. 1 Pionizator statyczny: Czy zamawiający dopuści pionizator statyczny dla osób o wzroście od 120-
200 cm? Czy Zamawiający zrezygnuje z pasa biodrowego w oferowanym przez nas pionizatorze 
statycznym. Jego rolę pełni w urządzeniu drewniane siedzisko, które zabezpiecza użytkownika w 
okolicy kości krzyżowej, kiedy jest on pionizowany.” 
 
Odpowiedź nr 6 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza pionizatora statycznego o ww. parametrze. 
 
Pytanie nr 7 
„Poz. 4 Łóżko rehabilitacyjne. Czy zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o szerokości zewnętrznej 
105 cm? Reszta parametrów wg SIWZ.” 
 
Odpowiedź nr 7 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka rehabilitacyjnego o ww. szerokości. 
 
Pytanie nr 8 
„Poz. 22 Stolik przyłóżkowy. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy o poniższych parametrach: 
Stolik wykonany jest z elementów stalowych lakierowanych proszkowo oraz blatu drewnianego. Stolik 
przyłóżkowy został zaprojektowany tak, aby umożliwić komfortowe czytanie lub jedzenie. Budowa w 
kształcie litery „L”, z podzieloną na dwie części podstawą daje możliwość łatwego wjechania zarówno 
pod łóżko rehabilitacyjne jak i pod wózek inwalidzki. Istnieje możliwość regulacji wysokości oraz kąta 
nachylenia blatu. Dodatkowo blat wyposażony jest w profile, które zapobiegają zsuwaniu się 
przedmiotów. Stolik wykonany jest z łatwo-zmywalnych materiałów. Cechy: regulowana wysokość, 
laminat: jasny dąb, trzecia klasa ognioodporności, metalowa rama w kolorze Magnolia, cztery kółka 
Dane techniczne: wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.): 60 x 45 x 100 cm; wymiary blatu (szer. x dł.): 
60 x 40 cm; zakres regulacji wysokości: 66 - 100 cm, bezpieczne obciążenie robocze: 8 kg. 
Lub też: Czy Zamawiający dopuści poniższy stolik przyłóżkowy: Regulowany stolik przyłóżkowy z 
dzielonym blatem. Blat główny z możliwością regulacji pochylenia dostosowany do potrzeb pacjenta. 
Podstawa jezdna wyposażona w kółka. Parametry techniczne: Waga: do 10 kg. Wysokość: 61-94 cm. 
Wymiary podstawy: 44x57 cm. Blat mały: 16x40. Blat nałóżkowy: 60 x 40 cm, Rolki: ø 50 mm, 2 rolki 
stałe.” 
 
Odpowiedź nr 8 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza stolików przyłóżkowych o ww. parametrach. 
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Pytanie nr 9 
„Poz.5 Koncentratory tlenu. Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poniższej specyfikacji: 
KONCENTRATOR TLENU Z CZUJNIKIEM STĘŻENIA I NEBULIZATOREM 
Cechy urządzenia: wyświetlacz LCD, nebulizator, systemy alarmowe, sterowany pilotem, kompaktowe 
wymiary i niska waga, cicha praca. Dane techniczne: 
Zasilanie AC 220+/-22V, 50+/-1Hz 
Pobór mocy 400VA 
Strumień wyjściowy 0,5-5l/min 
Ciśnienie wyjściowe 40-70kPa 
Stężenie tlenu 93%+3% 
Poziom hałasu ≤52dB 
Wymiary 500×390×245 mm 
Waga 15,5 kg 
 
Lub tez: Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poniższej specyfikacji: 
prosty i wygodny sposób montowania nawilżacza, regulację przepływu tlenu za pomocą pokrętła, 
wbudowany wskaźnik poziomu stężenia tlenu, wizualne i dźwiękowe alarmy wskazujące niski poziom 
stężenia tlenu, brak zasilania, spadek ciśnienia i konieczność naprawy serwisowej, w opcji dostępny 
jest przepływomierz pediatryczny, łatwy podgląd godzin pracy koncentratora, nawilżacz, który można 
zdjąć lub założyć w zależności od potrzeb, możliwość współpracy z konsolą Smart Track. Wysokie 
stężenie tlenu (93% ± 3%). Możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie od 0,5 do 5 l/min. Nowy 
czarny kolor obudowy, 2 częściowa obudowa. Wylot tlenu zawierający adapter ochrony 
przeciwpożarowej. Monitorowanie poziomu stężenia tlenu. Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego 
poziomu stężenia tlenu. Możliwość łatwego przemieszczania. Bezpiecznik automatyczny z funkcją 
zerowania. Licznik godzin pracy urządzenia. Wnęka na nawilżacz. Prosta obsługa. Innowacyjny 
bezobsługowy zawór. Cicha praca. Niski pobór mocy. Mały ciężar. 
Dane techniczne: Wymiary: 62,2 x 34,2 x 30,4 cm. Ciężar: 16,3 kg. Przepływ tlenu: 0,5 - 5 l/min. Stężenie 
tlenu przy 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 %. Poziom głośności: 40 dB. Wymagania elektryczne: 230 V, 50 Hz. 
Pobór mocy: 290 W przy przepływie tlenu 2 l/min / 312 W przy przepływie tlenu 5 l/min. Klasa 
ochronności: Klasa II, Typ B.” 
 
Odpowiedź nr 9 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza koncentratorów tlenu o ww. parametrach. 
 
Pytanie nr 10 
„Poz. 14 Nadstawka toaletowa. Czy Zamawiający dopuści nadstawkę toaletową o poniższych 
parametrach: Wysoka nasadka sedesowa z klapą z bezpiecznym mocowaniem do toalety. Dodatkowo 
wyposażona w odchylane podłokietniki, ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstawanie z toalety. 
Zakres regulacji wysokości:  9/13/17 cm. Zakres regulacji wysokości: 9 / 13 / 17 cm. Szerokość: 40 cm. 
Głębokość: 49,5 cm. Głębokość z podłokietnikami: 62 cm. Szerokość między górną częścią 
podłokietników: 53 cm. Wysokość podłokietników od siedziska: 23 cm. Obciążenie do 120 kg. 
Lub czy też Zamawiający dopuści nadstawkę toaletowa o poniższych parametrach: Nasadka na toaletę 
z podłokietnikami. Nakładka na sedes została tak zaprojektowana aby ułatwić siadanie z pozycji 
pionowej. Łatwa w montażu. Specjalny kształt dla utrzymania higieny intymnej. Podłokietniki. 
Szerokość: 52 cm, głębokość: 43 cm, wysokość: 38 cm, szerokość siedziska:45cm, regulacja szer.: 0,5-9 
cm, waga: 2,5 kg, obciążenie: 136 kg.” 
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Odpowiedź nr 10 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza nadstawek toaletowych o ww. parametrach. 
 
Pytanie nr 11 
„Poz. 23 Trójnóg. Czy Zamawiający dopuści Trójnóg o wadze: 0,64 kg? Reszta parametrów wg SIWZ.” 
 
Odpowiedź nr 11 
Tak, Zamawiający dopuszcza trójnóg o ww. wadze. 
 
Pytanie nr 12 
„Poz. 25 Kula łokciowa z uchylna podpórką: Czy Zamawiający dopuści kulę łokciową z uchylną podpórką 
o doprecyzowanych poniższych parametrach: Waga: 0,53 kg. Odległość od podłoża do osi rękojeści: 
min 68 cm, max 94 cm.  Odległość od podłoża do podpórki łokciowej: min. 91 cm – max. 117 cm. 
Odległość od osi rękojeści do podpórki łokciowej: 23 cm.” 
 
Odpowiedź nr 12 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza kul łokciowych o ww. parametrach. 
 
Pytanie nr 13 
„Poz. 14 Nasadka. Czy Zamawiający dopuści nasadkę o poniższej specyfikacji: anatomiczne siedzisko 
zintegrowane z pokrywą, łatwa 3-stopniowa regulacja wysokości, podłokietniki ze stabilnego tworzywa 
odchylane i zdejmowalne, łatwa do czyszczenia, prosty montaż, pasuje do większości muszli 
toaletowych, kolor: biały. Szer./głęb./wys. (wraz z podłokietnikiem) (cm) 57/52/53. Podwyższenie (cm) 
8/11/14. Wysokość podłokietnika (cm) 20. Wymiar otworu (cm)21 x 26. Maksymalne obciążenie (kg) 
130.” 
 
Odpowiedź nr 13 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza nasadki (nadstawka toaletowa – poz. nr 14 w załączniku nr 5 do siwz) 
o ww. parametrach. 
 
 
 
 


