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Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ  

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli, wózków, wyrobów 
za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w 
Nowym Tomyślu”. 
 
 

 Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest Dostawę mebli, wózków, wyrobów za stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonanej modyfikacji treści SIWZ. 
 
Zamawiający zmodyfikował treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwanego dalej SIWZ) i Załączników do 
SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 5 Wózki do transportu chorych Zał. 2E oraz Załącznika 1A 
do SIWZ Formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego dla Pakietu nr 1 następująco: 
 
I. W treści dokumentu Załącznika 1A do SIWZ Formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego dla Pakietu nr 1 Meble 

wraz z wyposażeniem w części II. Pomieszczenie przygotowawcze Zamawiający usunął następujące pozycje:  

3 
Szafka stojąca obudowa lodówki, konstrukcja profil 
aluminiowy wypełniony płytą meblową, drzwi prawe. 

640 540 850 szt. 1 

4 Lodówka podblatowa do zabudowy z zamrazalnikiem 598 545 820 szt. 

      
1 

Powyższe pozycje nie powinny być wyceniane. 
Numeracja pozostałych pozycji uległa automatycznej zmianie. Zmodyfikowany załącznik 1A Formularz asortymentowo-

ilościowo-cenowy dla Pakietu nr 1 Zamawiający zamieścił na stronie. 
 
II. W treści Załącznika 2E Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 5  Wózek do transportu 

chorych w pozycji leżącej Zamawiający dokonał modyfikacji w następujących pozycjach: 
 

3 Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i 
dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju 
min. 4 x 2,5 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. 

Tak 

11 Uchwyty ze stali nierdzewnej (lub ze stali węglowej pokrytej chromem) po obu stronach 
wózka służące do przetaczania  

Tak 

13 Zakres regulacji wysokości w zakresie min. od 600 do 900 mm TAK 

14 Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn 
gazowych. Dźwignia do regulacji umieszczona po obu stronach wózka albo od strony nóg 
pacjenta 

TAK, podać 

15 Regulacja pozycji Trendelenburga minimum 12°  TAK 

17 Cztery koła jezdne o średnicy min. 150 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym,  TAK 

19 Nośność maksymalna wózka min. 250 kg potwierdzona stosownym dokumentem przez 
niezależną jednostkę badawczą lub producenta (załączyć stosowny dokument) 

TAK 

20 Wyposażenie wózka: TAK 

21 Poręcze boczne ze stali nierdzewnej (lub ze stali węglowej pokrytej chromem) składane 
wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 55% 
długości leża. 

TAK 

22 Wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej (tuba – lakierowana 
proszkowo, sztyca – pokryta chromem), posiadający regulację wysokości oraz min. 2 
haczyki ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej pokrytej chromem  

TAK 

23 Materac o grubości min. 7 cm w wodoszczelnym pokrowcu z wytrzymałego materiału TAK 
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odpornego na uszkodzenia i dezynfekcję, wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie 
pacjenta 

24 Kosz (lub półka)  na ubrania pacjenta lub sprzęt medyczny TAK 

 
Zamawiający dodał poz. nr 24  (kosz lub półka na ubrania pacjenta lub sprzęt medyczny) w związku z powyższym 
numeracja pozostałych pozycji uległa automatycznie zmianie. 
 
Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp: 

− Deklaracja zgodności /Certyfikat CE  

− materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, 
materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) 
zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do 
odrzucenia oferty.  

− Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych  

− Certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485;2003 (lub równoważne) dla producenta 

− dokument niezależnej jednostki badawczej lub producenta potwierdzający dopuszczalne obciążenie robocze 
wózka 

 
Zmodyfikowany załącznik 2E Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 5  Wózek do transportu chorych w 
pozycji leżącej Zamawiający zamieścił na stronie internetowej.  
 
III. W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający dokonał zmiany treści dokumentu SIWZ w Rozdz. VII ust. 3 

lit. b) następująco: 

b) Deklaracja zgodności/Certyfikat/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, 

Certyfikaty PN:EN ISO 9001:2008 oraz PN:EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) – dotyczące: wdrożenia systemu 

zarządzania jakością oraz Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, atest PZH potwierdzający, że 
wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, dokumenty potwierdzające parametry 
oferowanych wyrobów wystawione przez niezależne jednostki badawcze (lub producenta) – zgodnie z wymogami dla 
danego Pakietu (dokumenty wymienione w Zał. 2A - 2F do SIWZ) .  
 

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert 
wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 19 grudnia 2017r. do godz. 
10:00. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 19  grudnia  2017r. o godz. 10:00 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu   19 grudnia  2017r. o godz. 10:15 

 
 
 

 


