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SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 
ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom 

 
           Tel.: (032) 39 63 200        Fax.: (032) 39 63 251 

    NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619 

        e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl 
        

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/11/13      Bytom, dnia 04.03.2013r. 
 

 

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione 
do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/11/2013 pn. „Zakup, dostawa i montaŜ 
dźwigu szpitalnego z  przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek nr 3 Szpitala 
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. śeromskiego 7”,  poniŜej Zamawiający przedkłada 
treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi: 

 

Pytanie 1,  

w temacie NOSZOWYCH: 

Jaką ilość noszowych Państwo wymagacie? 

Odpowiedź 1: 

Wystarczającą do zrealizowania bezpiecznego transportu pacjentów na drugą i trzecią kondygnację, po 

schodach na noszach. 

 

Pytanie 2,  

w temacie NOSZOWYCH: 

W jakim systemie mają być dostępni?  
Na stałe przez 24 h, przez cały okres włącznie ze świętami czy teŜ na Ŝądanie (w jakim czasie)? 
Prosilibyśmy jednoznacznie sprecyzować to wymaganie!!! 
Odpowiedź 2: 

24 godziny na dobę ze szczególnym uwzględnieniem ostrych dyŜurów w środy i soboty dla Oddziału 

Kardiologii oraz w kaŜdy nieparzysty dzień miesiąca dla Oddziału Urologii, od godz. 8.00 do  

godz. 8.00 dnia następnego. 

 

Pytanie 3,  

w temacie realizacji wezwania słuŜb ratowniczych: 

Jak Państwo chcecie realizować wezwanie słuŜb ratowniczych. Są 2 moŜliwości: 

bezprzewodowo (sieć GSM) lub stałe połączenie tel. kablowe? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający będzie chciał realizować wezwania słuŜb ratowniczych  bezprzewodowo (sieć GSM) 
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Pytanie 4,  

w temacie kwoty na realizację: 

Czy moŜliwe jest padanie informacji o maksymalnej kwocie jaką zamierzacie 

Państwo przeznaczyć na realizację zadania jak czynią to niektórzy Zamawiający? 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający nie wyraŜa zgody na podanie informacji o maksymalnej kwocie jaką zamierza 

przeznaczyć na realizację zadania. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wymaga ujęcia w specyfikacji ofertowej nazwy oraz producentów zastosowanych 

elementów  i urządzeń dźwigu? 

Odpowiedź 5 

Tak. Zamawiający wymaga ujęcia w ofercie nazw oraz producentów zastosowanych  

elementów i urządzeń dźwigu, które powinny być zgodne ze specyfikacją 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z powaŜaniem 

 
dr n. med. Andrzej Tomczyk 

p.o. Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego nr 1 

w Bytomiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawcy, 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- a/a 
 

 
Przygotowanie: 
Beata Jonak 


