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Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu oraz wyposażeania 
medycznego  dla IMŁ Sp. z o.o.” 
 
Znak sprawy : 8/ZP/PN/19 

 

                           

 

                      Zgodnie  z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje 

Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Dotyczy: Część 2 – Dostawa wózków do transportu chorych w pozycji leżącej – 6 szt. 

 

1. Czy (w pkt. 1.8) Zamawiający dopuści możliwość wprowadzania kasety RTG tylko do 

strony wezgłowia? 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

2. Czy (w pkt. 1.9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane, 

ergonomiczne rączki (rączki składane poniżej poziomu materaca) do prowadzenia wózka 

oraz od strony nóg wyprofilowany, chromowany uchwyt w kształcie pałąka ułatwiający 

manewrowanie wózkiem? 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

3. Czy (w pkt. 1.13) Zamawiający dopuści poręcze boczne stalowe, lakierowane proszkowo, 

wykończone estetycznym tworzywem, składane wzdłuż ramy leża spełniające 

wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równoważnej?  

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

4. Czy (w pkt. 1.15) Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga / anty-Trendelenburga 

regulowaną hydraulicznie w zakresie 14,5o przy użyciu pedałów nożnych z obu stron 

wózka? 

      Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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5. Czy (w pkt. 1.19) Zamawiający dopuści zdejmowany materac, możliwość wyboru 

kolorystyki materaca (min. 5 kolorów do wyboru), materac o grubości 8 cm, mocowany za 

pomocą specjalnych pasków do leża w sposób uniemożliwiający samoczynne 

przesuwanie, nieprzemakalny? 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

6. Czy (w pkt. 1.20) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden teleskopowy wieszak 

infuzyjny, z regulacją wysokości, wykonany ze stali nierdzewnej z 4 tworzywowymi 

haczykami, max. obciążenie 10 kg? 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Dotyczy: Część 3 – Dostawa wózka do transportu chorych w pozycji leżącej, 

obciążenie min. 300 kg  – 1 szt. 

 

7. Czy (w pkt. 1.3) Zamawiający dopuści zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem znajdujący 

się w pokrywie z tworzywa sztucznego opisanej w pkt. 1.2?  

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

8. Czy (w pkt. 1.7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane, 

ergonomiczne rączki (rączki składane poniżej poziomu materaca) do prowadzenia wózka 

oraz od strony nóg wyprofilowany, chromowany uchwyt w kształcie pałąka ułatwiający 

manewrowanie wózkiem? 

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

9. Czy (w pkt. 1.11) Zamawiający dopuści poręcze boczne stalowe, lakierowane proszkowo, 

wykończone estetycznym tworzywem, składane wzdłuż ramy leża spełniające 

wymagania normy PN EN 60601-2-52 lub równoważnej? 

       Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

 

10. Czy (w pkt. 1.13) Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców manualną ze 

wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 00 do 67o, wózek posiadający leże 4-

segmentowe, w tym trzy segmenty ruchome oraz stały segment miednicy zapobiegający 

zsuwaniu się pacjenta z wózka? 

      Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

11. Czy (w pkt. 1.14) Zamawiający dopuści leże wózka wyposażone w stały segment 

miednicy w celu zabezpieczenia pacjenta przed zsuwaniem się z leża i niwelujący ryzyko 

powstawania odleżyn, nie uruchamiany podczas zmiany kąta nachylenia segmentu 

pleców?  

     Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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12. Czy (w pkt. 1.18) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na dokumenty 

medyczne, niezintegrowaną, zamocowaną od strony nóg pacjenta?   

 

     Odpowiedź  : Zamawiający dopuszcza. Zintegrowana półka na dokumenty medyczne od 

strony wezgłowia lub od strony nóg pacjenta.   

 

13. Czy (w pkt. 1.19) Zamawiający dopuści listwy odbojowe zabezpieczające boki wózka 

oraz krążki odbojowe znajdujące się w czterech narożnikach chroniące wózek i ściany 

przed uszkodzeniami? 

      Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

14. Czy (w pkt. 1.20) Zamawiający dopuści wózek nie posiadający odbojników nad kołami w 

min, 6 kolorach do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach? 

 

     Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

15. Czy (w pkt. 1.21) Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia ciśnieniowego? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

16. Czy (w pkt. 1.22) Zamawiający dopuści materac piankowy, o grubości 80 mm, wykonany 

z pianki o gęstości 30 kg/m3, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, 

bakteriostatycznym, zabezpieczonym przed powstawaniem pleśni i wnikaniem płynów, 

pokrowiec materaca granatowy, posiadający trwałe oznaczenie: znak CE, oznaczenie 

strefy pięt, zalecenia dotyczące sposobu czyszczenia i dezynfekcji, materac mocowany 

za pomocą specjalnych pasków do wyprofilowanych w leżu uchwytów? 

 

       Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

17. Czy (w pkt. 1.23) Zamawiający dopuści teleskopowy wieszak infuzyjny, z regulacją 

wysokości, wykonany ze stali nierdzewnej z 4 tworzywowymi haczykami, max. 

obciążenie 10 kg?  

      Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

 

18. Czy (w pkt. 1.24) Zamawiający dopuści zwalnianie poręczy tylko od strony nóg pacjenta? 

 

    Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ. 
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19. : Dotyczy : Część 8, Pozycja 1.11.:  

Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarze: 

-  Mac 1 o długości całkowitej 9,6cm 

- Mac 2 o długości całkowitej 11,6cm 

- Mac 3 o długości całkowitej 13,6cm 

- Mac 4 d długości całkowitej 15,6cm? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza łyżkę o podanym wymiarze. 

 

 

20. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazania min. Jednej dostawy sprzętu 

medycznego na kwoty podane w SIWZ i dopuści do udziału młodą firmę powstała w 2019 

r. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

 

 Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

21. Część 8. (parametr 1.5) 

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 

2600mA o następujących parametrach: 

- czas pracy w pełni naładowanego akumulatora: 9,5 godziny 

- żywotność: do 1200 cykli ładowania (bez efektu pamięci)? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

22. Czy Zamawiający wymaga wydajnej dwustanowiskowej ładowarki sieciowej 

umożliwiającej ładowanie całych rękojeści (bez konieczności wyjmowania akumulatora) 

w czasie 2,6 godziny? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

23. Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z przekrojem wiązki światłowodowej 15,9 mm2, co 

jest lepszym parametrem niż przekrój 15 mm2 (większy przekrój daje większe natężenie 

światła)? 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

 

 

24. Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarze 2 o długość 11.6 cm oraz łyżkę w rozmiarze 

4 o długości 15,5 cm? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 



5 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS Nr 0000507870 
Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości) 

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA). 
 

 

 
 

 

 

25. Dotyczy Części nr 8 poz. 1. 5 

 Czy Zamawiający dopuści laryngoskop zasilany bateryjnie? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

26. Dotyczy Części nr 8 poz. 1. 8 

 Czy Zamawiający dopuści przekrój wiązki światłowodowej – max. 16mm2? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

27. Dotyczy Części nr 8 poz. 1. 11 

 Czy Zamawiający dopuści laryngoskop w zestawi z łyżkami w rozmiarze 1 (9.3cm), 2 

(11.5mm), 3 (13.5mm), 4 (15.5mm)? 

 

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 

 

Dotyczy Części nr 8  

28. Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia, montażu/instalacji i 

uruchomienia w zakresie w/w pozycji. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia 

szczegółowej instrukcji obsługi orazksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla 

wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, za 

wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc 

także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie 

dostawy, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.    

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.  

 

 

29. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.1Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, którego leże jest na 2-segmenty? 

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

30. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.11Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, którego poręcze boczne wykonane są ze stali nierdzewnej? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.  
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31. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, którego oparcie pleców regulowane jest w zakresie 0-90o, i nie jest sprzężona z 

segmentem miednicy? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

32. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, którego leże jest 2-segmentowe, nieposiadające ruchomego segmentu miednicy? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

33. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, którego narożniki zabezpieczone są krążkami odbojowymi? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

34. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.20 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w jakim celu oczekuje zamontowania 

krążków odbojowych nad kołami wózka, zamiast w narożnikach wózka? Zamontowanie 

krążków nad kołami jest bezcelowe, ponieważ wymiary zewnętrze wózka wystają znacznie 

poza obrys podstawy z kołami. 

 

      Odpowiedź: Odbojniki na narożnikach ograniczają możliwość bardzo bliskiego dojechania   

wózkiem do stołu operacyjnego. 

 

35. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.11 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w jakim celu oczekuje dostępności min. 

6 kolorów krążków odbojowych w celu rozróżniania wózków, jeżeli w ramach postępowania   

jest tylko jeden wózek? 

 

      Odpowiedź : Możliwość odróżnienie wózków z bloku operacyjnego od wózków z innych 

oddziałów 

 

 

36. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, którego krążki odbojowe dostępne są w 3 kolorach do wyboru? 

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 
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37. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.21Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, bez możliwości mycia ciśnieniowego? 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

38. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.22Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, wyposażony w materac piankowy przystosowany do pobytu pacjentów powyżej 

300kg, w pokrowcu zmywalnym, paro-przepuszczalnym, nieprzemakalnym, niepalnym? 

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

39. Dotyczy zadania 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.23 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu 

chorych, wyposażony w teleskopowy, regulowany wieszak kroplówki z możliwością  

zamontowania w dowolnym narożniku? 

       

       Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.  

 

40. Dotyczy zadaznia 3. Wózek do transportu na leżąco z obciążeniem min. 300kg – 1szt. 

Pkt. 1.24Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu  

chorych, wyposażony w barierki, które odblokowywane są z jednego końca leża? 

 

       Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

41. Pytania do załącznika nr 1A.2: Część nr 2: Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej 

– 6 sztuk: 

 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem w 

wyprasce na podręczne rzeczy pacjenta, natomiast butla z tlenem umieszczona w koszu 

zamontowanym z boku podstawy wózka? 

 

       Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który nie posiada możliwości zamontowania pionowego uchwytu na butle z tlenem - 

montowanym bez użycia dodatkowych narzędzi, kosz na butlę z tlenem w proponowanym 

wózku zamontowany jest z boku podstawy wózka? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

 



8 
 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS Nr 0000507870 
Kapitał zakładowy: 37 729.000,00zł (opłacony w całości) 

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA). 
 

 

 
 

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada pod leżem tunele na kasetę RTG umieszczone w trzech sekcjach leża - w 

oparciu pleców, segmencie siedzenia oraz segmencie nóg bez możliwości przesuwania 

kasety na całej długości oraz bez możliwości wprowadzenia kasety RTG z każdej strony 

wózka? 

 

     Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

 

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który wyposażony jest w uchwyt chromowany tylko od strony nóg pacjenta, nie składany, 

szczyt sztywno osadzony w tulejach? 

 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada koła o średnicy 200 mm, zaopatrzone w centralny hamulec, z kołem 

kierunkowym do jazdy na wprost, zabezpieczone osłonami, nieantystatyczne?  

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada hydrauliczna regulację wysokości leża w zakresie 600 - 900 mm dźwigniami 

umieszczonymi z obu stron wózka?  

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada możliwość montażu tylko wieszaka kroplówki w tulejach środkowego 

segmentu leża? 

       Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

 

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który nie jest wyposażony w uchwyty na worki urologiczne?  

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 

 

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada możliwość instalacji tylko wieszaka kroplówki w tulejach środkowego 

segmentu leża?  

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ. 
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50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który posiada zdejmowane materace (oparcie pleców oraz segment nożny) o grubości 6 

cm, mocowanych na kołkach w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie, 

nieprzemakalny? 

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

 

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który w wyposażeniu dodatkowym posiada wieszak kroplówki teleskopowy. chromowany, 

nie składanego, 2 częściowego z regulacja wysokości, wyjmowany wyposażony w cztery 

haczyki chromowane, obsługiwanego dwoma rękami, obciążenie dla każdego haczyka po 

2 kg? 

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

 

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który w wyposażeniu nie posiada półki na defibrylator/ monitor/ uchwyt na dokumentację? 

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

 

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który w wyposażeniu nie posiada możliwości zamocowania pionowego uchwytu na butlę z 

tlenem mocowanym od dowolnej strony leża montowany/ demontowany bez użycia 

narzędzi, butla z tlenem montowana jest w koszu montowanym z boku podstawy wózka?  

 

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

 

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych w pozycji leżącej, 

który wyposażeniu posiada tylko pasy unieruchamiające pacjenta montowane w 

segmencie oparcia pleców?   

      Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ 

 

    Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzglednić 

powyższe zmiany podczas sprządzania ofert, w tym także podczas wypełniania 

załączników i druków.  Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji 

podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.  

     

 

Z poważaniem,  

 


