BZP/38/383/1/16

Jastrzębie-Zdrój, 07 stycznia 2016 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawy przenośników taśmowo
– rolkowych oraz wózkownien ” BZP/38/383-75/15.
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:
Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 1

Poz. 1 Prosimy dopuszczenie przenośników taśmowo-rolkowych o nośności 160 kg, grubości 3 cm i
wadze 3,65 kg, spełniających pozostałe wymagania określone w SIWZ.
Odp.
Zamawiający zmienia zapis w pakiecie nr 1 pozycji nr 1 zapis
z:
Przenośniki taśmowo - rolkowe.
Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania w pozycji poziomej pacjentów ciężkich lub bezwładnych
(np. po znieczuleniu) z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko lub stół.
-Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia w obrębie pomieszczeń szpitalnych,
- prosta budowa,
- precyzyjny montaż,
-wykonane z materiałów spełniających najwyższe wymagania (odporne na środki dezynfekcyjne,
odporne na uderzenia i upadki),
- wytrzymałość przy obciążeniu min. 150 kg,
- waga urządzenia: do 3,2kg,

- wymiary urządzenia: 64cm x36cm x4cm
na:
Przenośniki taśmowo - rolkowe.
Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania w pozycji poziomej pacjentów ciężkich lub bezwładnych
(np. po znieczuleniu) z łóżka lub stołu operacyjnego na inne łóżko lub stół.
-Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia w obrębie pomieszczeń szpitalnych,
- prosta budowa,
- precyzyjny montaż,
-wykonane z materiałów spełniających najwyższe wymagania (odporne na środki dezynfekcyjne,
odporne na uderzenia i upadki),
- wytrzymałość przy obciążeniu min. 150 kg,
- waga urządzenia: od 3,0 kg do 3,65 kg,

- wymiary urządzenia: 64cm x36cm x 3cm -4cm.
Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 1
Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie łatwoślizgu o nośności 180 kg, z sześcioma uchwytami, o funkcjonalności
opisanej w wymaganiach, tj. umożliwiającego przemieszczanie pacjentów w górę łóżka, obracanie i
przemieszczania między płaszczyznami, wykonanego w 100% z poliamidu, przeznaczonego do prania w
temp. 70OC i do dezynfekcji powierzchniowej.
Odp.
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 1
Czy istniej możliwość złożenia oferty częściowej do pakietu numer 1 tylko na przenośnik rolkowo
taśmowy?
Odp.
Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. nr 1 i tworzy z niej pakiet nr 3.

Pozostałe zapisy formularza oferty nie ulegają zmianie.
Zamawiający dołącza załącznik nr 2 do Formularza oferty po zmianach z dnia 07.01.2016r oraz zamieści
na BIP Formularz oferty po zmianach z dnia 07.01.2016r.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

Pakiet nr 1 – Ślizgi do przenoszenia pacjentów.
Lp.
Nazwa towaru

1.

Ślizgi (maxinosze).
Urządzenie służące do przemieszczania pacjentów w górę łóżka,
do obracania i przemieszczania między płaszczyznami.
Gładka spodnia powierzchnia ze śliskiego nylonu, wyposażona w
sześć uchwytów oraz dwuwarstwowy wkład: wkładka plastikowa
dająca sztywność, wkładka piankowa zwiększająca komfort w
czasie przemieszczania pacjentów, równomiernie podpierająca całe
ciało pacjenta.

J.m.

Ilość

szt.

3

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

Nazwa i numer
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu i
używania*

RAZEM:
w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r
……………….….………………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 – Wózkowanny
Lp.
Nazwa towaru

1.

J.m.

Ilość

Wózek kąpielowy do mycia pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną
regulacją wysokości i pochylenia leżyska. Pozwala na szybkie i
bezproblemowe przetransportowanie pacjenta do miejsca kąpieli. Dzięki
swojej budowie pozwala na umycie, osuszenie i ubranie pacjenta bez
narażania opiekuna na urazy kręgosłupa. Max. udźwig 175 kg,
wyposażony w materac i podparcie szyi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pacjenta boczne i
końcowe poręcze posiadają możliwość blokowania w
czterech różnych pozycjach. Po kąpieli woda jest odprowadzana
drenami umieszczonymi w dnie leżyska, a 10° pochylenie łoża
pozwala usunąć wodę z pacjenta, zwiększając wygodę suszenia
pacjenta. Leże wyłożone jest gąbka i uzupełnione przez
poduszkę, zapewniającą wygodę i komfort dla pacjenta.
Wózek posiada centralny hamulec oraz blokadę kierunkową. Krążki
odbojowe zapobiegają uszkodzeniu podczas
transportu. Urządzenie posiada elektryczną regulację wysokości,
sterowaną za pomocą pilota. Siłownik wyposażony jest w
przycisk bezpieczeństwa.
Dane techniczne:
Zewnętrzny wymiar leżyska:
Wewnętrzny wymiar leżyska:
Maksymalny udźwig:
Waga urządzenia:
Zakres unoszenia:
Pozycja anty-Trendeleanburg
Średnica kółek:

2048 x 770 mm
1780 x 600 mm
175 kg
115 kg
596 - 1055 mm
10°
150 mm

szt.

4

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

Nazwa i numer
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu i
używania*

Regulacja wysokości:
Rama:

elektryczna
malowana proszkowo

RAZEM:
w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r
……………….….………………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(Pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 – Przenośniki taśmowo – rolkowe.
Lp.
Nazwa towaru

1.

Przenośniki taśmowo - rolkowe.
Urządzenie służące do ułatwienia przesuwania w pozycji poziomej
pacjentów ciężkich lub bezwładnych (np. po znieczuleniu) z łóżka
lub stołu operacyjnego na inne łóżko lub stół.
-Urządzenie lekkie, przenośne, łatwe do transportu i przenoszenia
w obrębie pomieszczeń szpitalnych,
- prosta budowa,
- precyzyjny montaż,
-wykonane z materiałów spełniających najwyższe wymagania
(odporne na środki dezynfekcyjne, odporne na uderzenia i upadki),
- wytrzymałość przy obciążeniu min. 150 kg,
- waga urządzenia: od 3,0kg do 3,65kg,
- wymiary urządzenia: 64cm x36cm x 3cm-4cm

J.m.

szt.

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
numer katalogowy

Nazwa i numer
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu i
używania*

19

RAZEM:
w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokument
Miejscowość, …………………………………………………., dnia …….…….2016 r
……………….….………………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

