
 

 

 
Sosnowiec, 28.10.2008r. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/48/2008 na Dostawę wózków do transportu 
bielizny szpitalnej 
 

 W odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1:  
„Dlaczego i kierując się jakimi powodami,  Zamawiający nie podzielił przedmiotu 
zamówienia w taki sposób, aby moŜna składać oferty na poszczególne pozycje? Taki brak 
podziału z pewnością ogranicza zachowanie  uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
oferentów / art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych/. Nie trudno zrozumieć bowiem, 
Ŝe rzadko firmę stać na to, aby zaoferować szeroką paletę asortymentu i choć o tak zbliŜonym 
przeznaczeniu, to jednak o róŜnorodnej specyfice, która jest wyznacznikiem 
konkurencyjności. CóŜ przyjdzie Zamawiającemu z tego, Ŝe jakaś firma złoŜy ofertę na całość 
przedmiotu zamówienia z ceną dość wygórowaną, bo właśnie będzie bezkonkurencyjna? 
Dlatego prosimy o zmianę, wprowadzenie podziału i moŜliwości składania ofert na 
poszczególne pozycje, gdyŜ obecny kształt zapisów w Ŝaden sposób nie przyczynia się do 
wzrostu konkurencyjności ofert. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych  / Dz. U. nr 155 
poz. 1014/ art. 28 ust. 3 pkt 1  : „Wydatki  publiczne powinny być dyktowane  w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów”. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.”   
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraŜa zgodę na podział przedmiotu zamówienia na dwie części tzw. Pakiety: 
Pakiet 1 –  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1. Wózków z zaczepami do transportu brudnej bielizny – 44 szt., 
2. Wózków z zaczepami do transportu brudnej bielizny – 15 szt. 

szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.1 do SIWZ  
 
Pakiet 2 –  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

1. Wózków do transportu czystej bielizny – 10 szt., 
2. Wózków do transportu czystej bielizny – 2 szt., 
3. Wózków do gromadzenia i transportu brudnej bielizny – 2 szt. 

szczegółowo opisanych w załączniku nr 4.2 do SIWZ  

W związku z powyŜszym anuluje się Załącznik nr 4 do SIWZ ZP/48/2008 „Formularz 
asortymentowo-cenowy” i wprowadza nowy:  Załącznik nr 4.1 do SIWZ ZP/48/2008 



 

„Formularz asortymentowo-cenowy” i Załącznik nr 4.2 do SIWZ ZP/48/2008 „Formularz 
asortymentowo-cenowy” jak w załączeniu.  

 
Pytanie nr 2:  
Prosimy o rezygnację z wymogu montaŜu  w odniesieniu do przedmiotowych wózków (część 
3 i 4). UŜytkownik od razu otrzymuje wózki w postaci bezpośrednio nadającej się do 
korzystania z nich. Wymóg montaŜu jest bezzasadny i jedynie przyczynia się do 
podwyŜszenia ceny oferty. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie 
merytoryczne.  
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 3:  
Prosimy o wydłuŜenie terminu dostawy  z 28 do 42 dni. Termin 28 dni w przypadku 
wymaganej ilości wózków jest zbyt krótkim na realizację przedmiotu zamówienia . Z kolei 
wcześniejsze zamówienie i koszty magazynowania przyczynią się do podwyŜszenia ceny 
ofertowej. Z uwagi Ŝe nie są to produkty bezpośrednio „ratujące” Ŝycie prosimy o  pozytywną 
odpowiedź lub merytoryczne uzasadnienie odmowy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie nr 4  
Dotyczy: Część 3 – Wózek z zaczepami do transportu brudnej bielizny – 44 szt.    
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 550mm, głębokości 460mm, wysokości 970mm, z 
kołami o średnicy 80mm?  

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózki o proponowanych wymiarach 

Pytanie nr 5  
Dotyczy: Część 3 – Wózek z zaczepami do transportu brudnej bielizny – 44 szt.    
Czy Zamawiający dopuści wózki bez podstawy wykonanej z trwałego materiału odpornego na 
uszkodzenia w kolorze białym? Taki wymóg  przyczynia się jedynie do wzrostu ceny oferty. 
Oferowany przez nas wózek ma podstawę skonstruowaną z rurek ze stali nierdzewnej, które stanowią 
podstawę będącą oparciem dla worka z brudną bielizną.    
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6  
Dotyczy: Część 4 – Wózek z zaczepami do transportu brudnej bielizny – 15 szt.    
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 670mm, głębokości 550mm, wysokości 970mm, z 
kołami o średnicy 80mm?   

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający dopuści wózki bez podstawy wykonanej z trwałego materiału odpornego na 
uszkodzenia w kolorze białym? Taki wymóg  przyczynia się jedynie do wzrostu ceny oferty. 
Oferowany przez nas wózek ma podstawę skonstruowaną z rurek ze stali nierdzewnej, które stanowią 
podstawę będącą oparciem dla worków z brudną bielizną.    
 





 

ZP/48/2008 
Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMIENNY  
 
 
 
………………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
      
 

Formularz oferty  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................... 

z siedzibą w .............................................................................................. 

Regon ........................................................... NIP .......................................... 

telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail................................................................................................................ 

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę wózków do transportu bielizny szpitalnej, znak sprawy 
ZP/48/2008, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w 
SIWZ za całkowitym  wynagrodzeniem w kwocie: 

Pakiet nr 1 

netto…………………………..zł 

słownie:…………………………………………………………………….+ naleŜny podatek VAT tj.  

brutto………………………… zł  

słownie:…………………………………………………………………… 

zgodnie z formularzem cenowym wg załącznika 4.1 

Pakiet nr 2 

netto…………………………..zł 

słownie:…………………………………………………………………….+ naleŜny podatek VAT tj.  

brutto………………………… zł  

słownie:…………………………………………………………………… 

zgodnie z formularzem cenowym wg załącznika 4.2 

2. Warunki płatno ści 

Akceptujemy termin płatności do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia wraz z prawidłowo wystawionym oryginałem faktury. 

3. Termin wykonania zamówienia  

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w  terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy. 



 

4.   Gwarancja 

1. Warunki gwarancji - zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

2. Oferujemy okres gwarancji:…………………miesięcy (min. 24 m-ce)  licząc od dnia 
uruchomienia sprzętu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 

 
5. Oświadczam(-y), Ŝe następująca część zamówienia : 
................................................................................................. będzie powierzona podwykonawcom. 
 
6. Niniejszym oświadczam(-y), Ŝe: 

1. Zapoznałem (zapoznałam, zapoznaliśmy się) z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i 
nie wnoszę (wnosimy) do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskałem (uzyskałam, uzyskaliśmy) 
informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Projekt umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z 
przedmiotem zamówienia. Zobowiązuję się (zobowiązujemy) w przypadku wyboru mojej 
(naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Jestem (jesteśmy) związany (-i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 
30 dni, licząc od terminu składania ofert. 

 
 
 
 
...................................... 

                data 

............................................................................ 
                                   Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie 

                                uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
                                reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

                                   w jego imieniu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZP/48/2008       
Załącznik 4.1 - Formularz asortymentowo - cenowy  ZAMIENNY  
 
PAKIET 1 

L.p. Parametr 
Warunek 

wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

I.  WÓZEK Z ZACZEPAMI DO TRANSPORTU BRUDNEJ BIELIZNY  -  44 szt 
 Informacje ogólne 
1. Producent podać  
2. Model/ typ podać  
3. Kraj pochodzenia podać  
4. Rok produkcji 2008  

 Dane techniczne   
5. Wózek z zaczepem na jeden worek (120 l) TAK  

6. Mechanizm do zaczepiania worków gwarantujący 
silne umocowania worka na zbieraczu 

TAK  

 Wymiary zewnętrzne X  
7. długość 390÷500 mm podać  
8. głębokość 400÷460 mm podać  
9. wysokość 850÷950 mm podać  

10. StelaŜ i pierścień wykonany ze stopu 
anodyzowanego lub ze stali nierdzewnej 

podać  

11. Podstawa wykonana z trwałego materiału 
odpornego na uszkodzenia kolor biały 

TAK/ 
podać 

materiał 
 

12. 4 kółka obrotowe o średnicy 75 mm z  szarej gumy 
nie pozostawiającej śladów 

TAK  

13. Hamulec na 1 kółko TAK  

14. Pokrywa z trwałego materiału odpornego na 
uszkodzenia, na zawiasie, biała 

TAK/ 
podać 

materiał 
 

15. Pedał do podnoszenia pokrywy TAK  
16. Waga wózka do 7 kg podać  
17. Udźwig całkowity min. 20 kg podać  

18. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i 
myjących, łatwy w utrzymaniu czystości  

TAK  

 Inne wymagania   
19. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności podać  
20. Gwarancja min. 24 miesiące podać  

II.  WÓZEK Z ZACZEPAMI DO TRANSPORTU BRUDNEJ BIELIZNY  -  15 szt 
 Informacje ogólne 
1. Producent podać  
2. Model/ typ podać  
3. Kraj pochodzenia podać  
4. Rok produkcji 2008  

 Dane techniczne   
5. Wózek z zaczepem na dwa worki TAK  

6. Mechanizm do zaczepiania worków gwarantujący 
silne umocowania worka na zbieraczu 

TAK  

 Wymiary zewnętrzne X  
7. długość 750÷850 mm podać  
8. głębokość 400÷460 mm podać  



 

9. wysokość 850÷950 mm podać  

10. StelaŜ i pierścień podtrzymujący worek wykonany 
ze stopu anodyzowanego lub ze stali nierdzewnej 

podać  

11. Podstawa wykonana z trwałego materiału 
odpornego na uszkodzenia, kolor biały 

TAK/ 
podać 

materiał 
 

12. 4 kółka obrotowe o średnicy 75 mm z  szarej gumy 
nie pozostawiającej śladów 

TAK  

13. Hamulec na 2 kółka TAK  
14. 2 pokrywy białe TAK  
15. 2 pedały do podnoszenia pokrywy TAK  
16. Waga wózka do 11 kg podać  
17. Udźwig całkowity min. 40 kg podać  

18. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i 
myjących, łatwy w utrzymaniu czystości  

TAK  

 Inne wymagania   
19. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności podać  
20. Gwarancja min. 24 miesiące podać  

 
W kolumnie „potwierdzenie spełnienia warunku” naleŜy wpisać „TAK”, brak wypełnienia 
lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych 
warunków. W miejscach oznaczonych napisem „podać” naleŜy wpisać wartość oferowanego 
parametru. W miejscach oznaczonych napisem „opisać” naleŜy opisać oferowany parametr. 
Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 
Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany sprzęt jest fabrycznie nowy, 
kompletny i będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez Ŝadnych dodatkowych 
zakupów. 
Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 
 

Podatek VAT 
od wartości z 

kol. 5 l.p. Przedmiot zamówienia Ilość 
szt. 

 
Cena 
jedn. 
netto 

 
Wartość 

netto 
 

kol. 3 x 
kol. 4 

% zł 

Wartość 
brutto 

 
kol. 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wózek z zaczepami do 
transportu brudnej bielizny  44 

  
 

  

2 Wózek z zaczepami do 
transportu brudnej bielizny 

15 
  

 
  

OGÓŁEM WARTO ŚĆ  XX   

 
.................................... 
(miejsce i data) 

 ........................................................................ 
       Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie   
      uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
      reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
        w jego imieniu  



 

 

ZP/48/2008       
Załącznik 4.2 - Formularz asortymentowo - cenowy  ZAMIENNY  
 
PAKIET 2 

L.p. Parametr 
Warunek 

wymagany 
/graniczny 

Potwierdzenie spełnienia 
warunku 

TAK / NIE 
Warunek oferowany 

I WÓZEK DO TRANSPORTU CZYSTEJ BIELIZNY – 10 szt 
 Informacje ogólne 

1.  Producent podać  
2.  Model/ typ podać  
3.  Kraj pochodzenia podać  
4.  Rok produkcji 2008  
 Dane techniczne   
5.  Wykonany z ALMg3 anodyzowanego TAK  
 Wymiary zewnętrzne X  
6.  długość 720÷1000 mm podać  
7.  głębokość 500÷550 mm podać  
8.  wysokość 1000÷1300 mm podać  
9.  WyposaŜony w 2 półki TAK  

10.  Podstawa i płaszczyzna górna wykonana z trwałego 
materiału odpornego na uszkodzenia  

TAK/ 
podać 

materiał 
 

11.  Płaszczyzna górna z podniesionymi 3 krawędziami 
do góry ( 60 do 90 mm H) 

TAK  

12.  4 kółka obrotowe średnicy min. 100 mm, z szarej 
gumy nie pozostawiającej śladów 

TAK  

13.  Gumowe zderzaki TAK  

14.  Hamulec co najmniej na 1 kółko obrotowe 
TAK/ 
podać 

 

15.  Drzwiczki dwuskrzydłowe z trwałego materiału 
odpornego na uszkodzenia ( nie szklane) 

TAK/ 
podać 

 

16.  Drzwiczki zamykane na zamek (poŜądany) 
*TAK/ 

NIE 
podać 

 

17.  Waga wózka – do 25 kg podać  
18.  Udźwig całkowity nie mniej niŜ 90 kg podać  
19.  Szafka TAK  
20.  Udźwig półki min 25 kg podać  
21.  Udźwig podstawy min. 35 kg podać  

22.  Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i 
myjących, łatwy w utrzymaniu czystości  

TAK  

 Inne wymagania   
23.  Certyfikat CE lub deklaracja zgodności podać  
24.  Gwarancja min. 24 miesiące podać  

II WÓZEK DO TRANSPORTU CZYSTEJ BIELIZNY – 2 szt 
 Informacje ogólne 
1.  Producent podać  
2.  Model/ typ podać  
3.  Kraj pochodzenia podać  
4.  Rok produkcji 2008  
 Dane techniczne    



 

 

5.  Wykonany z ALMg3 anodyzowanego TAK  
 Wymiary zewnętrzne X  
6.  długość 1100÷1400 mm podać  
7.  głębokość 600÷700 mm podać  
8.  wysokość 1200÷1500 mm podać  
9.  Pólka wewnętrzna do wyjmowania  TAK  

10.  
Drzwi dwuskrzydłowe z otwarciem 2700 (z 
trwałego materiału odpornego na uszkodzenia  ( nie 
szklane) 

TAK/ 
podać 

materiał 
 

11.  W drzwiach magnes do zatrzymywania w pozycji 
otwartej 

TAK  

12.  WyposaŜenie drzwi w zasuwę  pionową z 
zaczepem na górze i na dole 

TAK  

13.  Uchwyt zewnętrzny na  krótszym boku wózka TAK  

14.  Zderzak na obwodzie podłoŜa z szarej gumy nie 
pozostawiającej śladów 

TAK  

15.  Kółka z blokadą o średnicy 160 ÷200 mm z  szarej 
gumy nie pozostawiającej śladów 

TAK  

16.  Waga wózka – do 60 kg podać  
17.  Udźwig półki min. 70 kg podać  
18.  Udźwig podstawy min 100 kg podać  
19.  Udźwig uŜytkowy min. 170 kg podać  

20.  Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i 
myjących, łatwy w utrzymaniu czystości  

TAK  

 Inne wymagania   
21.  Certyfikat CE lub deklaracja zgodności podać  
22.  Gwarancja min. 24 miesiące podać  

III.  WÓZEK DO GROMADZENIA I TRANSPORTU BRUDNEJ BIELIZNY  - 2 szt 
 Informacje ogólne 
1. .Producent podać  
2. .Model/ typ podać  
3. .Kraj pochodzenia podać  
4. .Rok produkcji 2008  

 Dane techniczne   

5.  
Struktura wózka wykonana z lekkiego stopu 
anodyzowanego 

TAK  

 Wymiary zewnętrzne X  
6.  długość 1000÷1350 mm podać  
7.  głębokość 600÷650 mm podać  
8.  wysokość 720÷780 mm podać  
9.  Krawędź górna zaokrąglona TAK  
10.  Zderzak zabezpieczający TAK  

11.  2 kółka stałe 2 kółka obrotowe z gumy szarej, nie 
pozostawiającej śladów 

TAK  

12.  Kółka o średnicy min. 160 mm TAK  
13.  Rączka do popychania wózka  TAK  
14.  Kranik odpływowy TAK  
15.  Hamulec do dwóch kółek TAK  

16.  Pokrywa z zawiasami na boku dłuŜszym, którą 
moŜna otwierać pod kątem min. 1300 TAK  

17.  Waga wózka do 30 kg podać  
18.  Udźwig uŜytkowy min. 130 kg podać  



 

 

19.  Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i 
myjących, łatwy w utrzymaniu czystości  

TAK  

 Inne wymagania   
20.  Certyfikat CE lub deklaracja zgodności TAK  
21.  Gwarancja min. 24 miesiące podać  

 
W kolumnie „potwierdzenie spełnienia warunku” naleŜy wpisać „TAK”, brak wypełnienia lub wpisanie 
„NIE ”( *z wyłączeniem warunku określonego w części I pkt. 16)  spowoduje odrzucenie oferty jako 
niespełniającej wymaganych warunków. W miejscach oznaczonych napisem „podać” naleŜy wpisać 
wartość oferowanego parametru. W miejscach oznaczonych napisem „opisać” naleŜy opisać oferowany 
parametr. 
Oświadczam, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie ww. warunki. 
Oświadczam, Ŝe oferowany, powyŜej wyspecyfikowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i 
będzie gotowy do uŜytku zgodnie z przeznaczeniem bez Ŝadnych dodatkowych zakupów. 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy w cenie: 
 

Podatek VAT 
od wartości z 

kol. 5 l.p. Przedmiot zamówienia Ilość 
szt. 

 
Cena 
jedn. 
netto 

 
Wartość 

netto 
 

kol. 3 x 
kol. 4 

% zł 

Wartość 
brutto 

 
kol. 5+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wózek do transportu czystej 
bielizny  10 

  
 

  

2 Wózek do transportu czystej 
bielizny  2 

  
 

  

3 Wózek do gromadzenia i 
transportu brudnej bielizny   2 

  
 

  

OGÓŁEM WARTO ŚĆ  XX   

 
.................................... 
(miejsce i data)       ........................................................................ 
       Podpis i Pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie   
      uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym 
      reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 
        w jego imieniu  
   


