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AG 261-19/21                                                                              Starogard Gdański, dnia 31.08.2021 r. 

Zamawiający: 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana 
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański   

Wyjaśnienia II 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Izby Przyjęć i Oddziału nr 12A 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, 
które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1.  Pakiet nr 3 Wózek prysznicowy. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek prysznicowy o poniższych parametrach: 

- malowany proszkowo, koła tylne 24”, wypinane, oraz w komplecie koła tylne 5” 
- niewielki ciężar (od 13 kg) 
- zabezpieczone i bezobsługowe łożyska 
- podnoszone podłokietniki 
- podnóżek chowany pod siedziskiem 
- anatomicznie uformowane siedzisko z otworem higieniczny 
- zdejmowane oparcie dla łatwiejszego transportu i przechowywania 
- możliwość najechania nad muszlę toaletową 
- prosta konstrukcja wózka gwarantuje łatwość utrzymania czystości 

 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje treść SWZ. 
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Pytanie nr 2. Pakiet nr 6 Wózek inwalidzki specjalny. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka inwalidzkiego specjalnego z maksymalnie 24 
miesięczną gwarancją, producenci wózków nie udzielają gwarancji na wymagany przez Zamawiającego czas. 
Pięcioletnią gwarancję można uzyskać jedynie na konstrukcję wózka, pozostałe elementy wózków 
inwalidzkich mają 12 miesięczny lub 24 miesięczny okres gwarancji. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 3. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wózków 
prysznicowych, wózka transportowo kąpielowego oraz wózków inwalidzkich specjalnych firmą kurierską? 
Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić 
żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, 
które podwyższą znacznie wartość oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SWZ nie wymaga odnośnie wózków prysznicowych i inwalidzkich 
uruchomienia i szkolenia. Montaż również nie jest wymagany jeżeli nie jest konieczny. W związku z 
powyższym asortyment ten może zostać dostarczony firmą kurierską. 
 
Pytanie nr 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, 
jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają 
przeglądów w całym okresie gwarancji? 
Odpowiedź: Przeglądy gwarancyjne zgodnie z § 4 ust. 10 umowy dotyczą tylko pakietu nr 1. 

 
 


