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Niemodlin, dnia 11.10.2018r. 

 

Do Wykonawców 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu medycznego 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania: 

Pytania do zadania 2 

Podnośnik mobilny z akumulatorem: 

1. Czy Zamawiający dopuści podnośnik z czterema kołami, z czego dwa są wyposażone w hamulce? Takie 

podnośniki są zdecydowanie najczęściej spotykane na rynku. 

Odp. Dopuszczamy 

2. Czy Zamawiający dopuści podnośnik z jednym wymiennym akumulatorem lub z jednym niewymiennym 

akumulatorem? Akumulatory te są o dużej pojemności pozwala je ładować raz na kilka, kilkanaście dni, np. 

w nocy, co pozostaje bez istotnego wpływu na wykorzystanie podnośnika. 

Odp. Dopuszczamy 

Wózek inwalidzki: 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 44 lub 46 lub 50 cm? 

Odp. Dopuszczamy wózek o szerokości 44 lub 46 cm. 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa niezależne pasy pod łydki zamiast jednego wspólnego? 

Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla pacjenta, szczególnie takiego z przykurczem lub po amputacji jednej 

kończyny. 

Odp.: Dopuszczamy. 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek w kołami tylnymi pełnymi- nie pompowanymi? Jest to rozwiązanie bardziej 

niezawodne przy wykorzystaniu na oddziałach szpitalnych, w ZOL’ach, wewnątrz budynku. Cena wózka z 

kołami pełnymi i pompowanymi jest taka sama. 

Odp.: Dopuszczamy. 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek o nośności do 130 kg? Jest to zakres, który w zupełności wystarcza na 

potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wózki o nośności powyżej 130 kg są znacznie droższe, nawet 3-

krotnie. 

5. Odp.: Dopuszczamy wózek o nośności nie mniej niż 130 kg. 
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Pytania do zadania 4 

Wózek do mycia pacjentów w pozycji leżącej 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarze zewn. około 70cm x 190 cm? Nieco krótszy wózek od opisanego 

jest praktyczniejszy i bezpieczniejszy ponieważ „wjeżdża” do łóżka pacjenta i nie zachodzi obawa, że pacjent 

spadnie na podłogę podczas przesuwania z łóżka na wózek. 

Odp.: Zamawiający zmienia opis parametrów wózka do mycia pacjentów w pozycji leżącej: wózek o wym. 

ok. szer. x dł.  70 x 200 cm (szer. x dł.  +/- 10cm); regulacja wysokości hydrauliczna; metalowa konstrukcja, 

miękki i szeroki materac prysznicowy; 4 jezdne kółka z czego 2 z hamulcami. 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema kołami, z czego dwa są wyposażone w hamulce, a dwa w 

blokadę kierunku jazdy. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze i bardziej użyteczne. 

Odp.: Dopuszczamy. 

 

 
 

Dyrektor SZOZ w Niemodlinie 

       Jadwiga Konieczniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


