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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA DOSTAWĘ DWÓCH 

PODNOŚNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Z WAGĄ MEDYCZNĄ ORAZ JEDNEJ STEROWANEJ 
ELEKTRONICZNIE WANNY PRYSZNICOWEJ  

O ZNAKU DAO4-230-04/19 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego konkursu ofert na dostawę dwóch podnośników elektrycznych z wagą medyczną oraz 

jednej sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej:  

 

 

Pytanie nr 1 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia: minimalne położenie ramy do której mocowane są 

nosidła min. 25 cm (+- 5cm), maksymalne położenie min. 150 cm (+- 5cm)? Zakres podnoszenia 

122,7cm, umożliwia zarówno podniesienie pacjenta z podłogi, krzesła, wózka jak i położenie pacjenta 

na wyższym łóżku.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści proponowany zakres podnoszenia.  

 

Pytanie nr 2 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w zakresie: 75,5 cm - 

137,1 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie.  

 

Pytanie nr 3 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła: kąpielową i uniwersalną (transportową), wykonane  

z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej, z możliwością zdejmowania, w celach 

higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze określonym przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny 

poliestrowej.  
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Pytanie nr 4 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na poziomie 182 kg?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na proponowanym poziomie.  

 

Pytanie nr 5 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną, klasy III, z wyświetlaczem cyfrowym 

(udźwig w zakresie od 2-200kg przy SWL 182kg)?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną z proponowanym udźwigiem. 

 

Pytanie nr 6 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wymiary wanny: możliwość trzystopniowej regulacji długości: 185-190-195 

cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę o proponowanych wymiarach. 

 

Pytanie nr 7 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 57-87 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Pytanie nr 8 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym (głowa u góry) która nie jest pełną pozycją 

anty-trendelenburga? Pełna pozycja anty-Trendelenburga to minimum 12 stopni przechyłu” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym. 

 

Pytanie nr 9 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego 
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koła, bez centralnej blokady kół?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z zaproponowanym rozwiązaniem jezdnym. 

 

Pytanie nr 10 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny z możliwością rozstawu podstawy 

jezdnej w zakresie 67 – 106,5 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganych i pozwala na 

swobodne przemieszczanie podnośnika  nawet w wąskich przejściach i pomieszczeniach”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny z możliwością rozstawu podstawy jezdnej 

w proponowanym zakresie.   

 

Pytanie nr 11 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny o maksymalnym obciążaniu 

podnośnika 230 kg? Parametr ten jest lepszy od wymaganego i pozwala na szerszy za-kres 

zastosowań” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wysokiej klasy podnośnik elektryczny o proponowanym maksymalnym 

obciążaniu. 

 

Pytanie nr 12 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z elektryczną regulacją wysokości  

w zakresie 510-910 mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z elektryczną regulacją wysokości  

w proponowanym zakresie. 

 

Pytanie nr 13 (dot. części nr 2 – sterowane elektronicznie wanna prysznicowa 1 szt.) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z obciążeniem maksymalnym 200 kg? 

Parametr ten jest lepszy od wymaganego.” 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuści wysokiej klasy wannę prysznicową z proponowanym obciążeniem 

maksymalnym. 

 

Pytanie nr 14 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Prosimy o dopuszczenie podwieszki (nosidełka) wykonanego z poliestru, o udźwigu do 320 kg,  

z możliwością prania w 70°C”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podwieszki (nosidełka) o proponowanym parametrach.   

 

Pytanie nr 15 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Prosimy o dopuszczenie wagi niebędącej wyrobem medycznym, oznakowanej znakiem CE, 

wyposażonej w cyfrowy wyświetlacz, z udźwigiem do 300 kg oraz dokładnością do 100 g” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wagę niebędącą wyrobem medycznym o proponowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 16 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy 

o: 

dot. pkt. 5 – dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 620 do 1800 mm (wysokość 

ramienia), z  możliwością podniesienia pacjenta z poziomu podłogi 

dot. pkt. 7 – dopuszczenie podnośnika z możliwością elektrycznej regulacji podstawy w zakresie 650 -

1070 mm.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym udźwigu i z możliwością elektrycznej regulacji 

podstawy w proponowanym zakresie, natomiast nie dopuści proponowanego zakresu podnoszenia.  

 

Pytanie nr 17 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 300 kg. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy 

o: 

dot. pkt. 5 – dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 660 do 1820 mm (wysokość 

ramienia), z  możliwością podniesienia pacjenta z poziomu podłogi 

dot. pkt. 7 – dopuszczenie podnośnika z możliwością elektrycznej regulacji podstawy w zakresie 700 -

1050 mm” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym udźwigu i z możliwością elektrycznej regulacji 

podstawy w proponowanym zakresie, natomiast nie dopuści proponowanego zakresu podnoszenia.  

 

Pytanie nr 18 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający w pozycji 5 opisu, pisząc Zakres podnoszenia: 

Minimalne położenie: 20 – 45 cm 

Maksymalne podnoszenie: 150 – 185 cm 

pisze o położeniu ramienia, czy podwieszki?. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w pozycji 5 opisu pisze o położeniu ramienia. 

 

Pytanie nr 19 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający w pozycji nr 7 opisu dopuści podnośnik, gdzie możliwość regulacji rozstawu 

podstawy jezdnej: 55,4 – 94,5 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podnośnik o możliwości regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym 

zakresie. 

 

Pytanie nr 20 (dot. części nr 1 – podnośnik elektryczny z wagą medyczną 2 szt.) 

„Czy Zamawiający w pozycji 8 opisu dopuści podnośnik, gdzie maksymalne obciążenie podnośnika:  

≤ 175 kg” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym maksymalnym obciążeniu.  


