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Katowice, 20.09.2017 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem (numer postępowania:  

ZP-17-088BN).  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą 

Pzp, w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytania w zakresie pakietu nr 1 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 860 mm? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z barierkami i bez barierek 990mm?  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości z barierkami i bez barierek 1030mm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka, którego parametry są zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, tj. o szerokości bez barierek 950 mm (+/- 30 mm) oraz 

o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 1030 mm (+/- 30 mm).  

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłoża 550mm? 
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Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wyjmowanym bez użycia 

narzędzi bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami wykonanymi z profili owalnych stalowych 

chromowanych na ¾ długości składane wzdłuż ramy leża za pomocą zwalniacza 

z dodatkowym protektorem zabezpieczającym pacjenta na całej długości leża mocowane 

w specjalnych tulejach pod ramą leża z możliwością demontażu bez użycia narzędzi?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę opisaną poniżej: 

Korpus szafki wykonany z ocynkowanej blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową. 

Szafka dwustronna wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami. 

Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta z dostępem 

z dwóch stron o wysokości 70mm. 

Uchwyty w szafce metalowe. 

Szuflada na prowadnicach kulkowych, otwierana w dwie strony.  

Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory. 

Szafka na czterech kółkach o średnicy fi 50 mm z bieżnikiem nie brudzącym, dwa koła 

z blokadą indywidualną. 

Blaty szafki z płyty tworzywowej HPL w kolorze do uzgodnienia. 

Blat boczny o wymiarach 550x340mm  z regulowaną wysokością oraz z możliwością kąta 

pochylenia, blat składany do boku szafki. Mechanizm rozkładania oraz regulacji blatu 

bocznego na wysokości blatu głównego bez konieczności pochylania się oraz odsuwania 

szafki od łóżka celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.  

Drzwi szafki i szuflady z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo w kolorach 

dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia. 

Szafka wyposażona w dodatkowa półkę na obuwie w dolnej części wykonaną z siatki . 

Dane techniczne: 

szerokość 570mm ±5m, 

głębokość 430mm ±5m, 

wysokość 850mm±5m, 

regulacja blatu bocznego 730-1000mm±5m. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający określił wymagane parametry w opisie przedmiotu zamówienia i oferowana 

szafka winna je spełniać.   

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający w pkt 2 dopuści łóżko gdzie wymiar leża wynosi 850x2000mm? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi 

barierkami wynosi 970 mm, szerokość ta jest taka sama bez barierek, ponieważ łóżko 

posiada na rogach krążki odbojowe zabezpieczające całe łóżko wraz z barierkami?  

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi 

barierkami wynosi 1020 mm, szerokość ta jest taka sama bez barierek, ponieważ łóżko 

posiada na rogach krążki odbojowe zabezpieczające całe łóżko wraz z barierkami?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka, którego parametry są zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, tj. o szerokości całkowitej bez barierek bocznych 950 mm (+/- 

mm) oraz o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 1030 mm (+/- 30 mm).  

 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szczyty malowane proszkowo, w kształcie prostokąta 

zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego 

o przekroju okrągłym łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 

6 mm? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szczyty ze stali nierdzewnej, w kształcie prostokąta 

zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wypełnione wysokiej jakości płytą 

HPL o grubości 6 mm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka z ramą szczytu ze stali nierdzewnej, przy 

spełnieniu pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Do zapisu pkt 11 w zakresie pakietu nr 1: szczyty łóżka chromowane dodaje się treść: lub 

ze stali nierdzewnej.  

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szczyty wykonane z trwałego tworzywa ABS 

z kolorowymi wklejkami wykonane w technologii jednolitego odlewu bez miejsc łączenia?  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści barierki boczne wykonane z aluminium z kolorowymi 

wklejkami z tworzywa HPL w kolorze szczytów. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej 

długości leża, bez wolnych miejsc, zgodne z normą IEC 60601-2-52:2010. Barierki 

składające się z dwóch poziomych profili, składane wzdłuż ramy leża. Łatwy system 

składania i rozkładania barierek za pomocą jednej ręki bez konieczności wcześniejszego 

odblokowywania barierek. Barierki są zabezpieczone w opatentowany mechanizm 

zwalniający barierkę  przed niepożądanym użyciem. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, 

składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez 

użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad 

poziomem leża bez materaca ? Barierki zabezpieczają leże na długości ¾, pozostała część 

leża zabezpieczona jest poprzez łatwo odejmowalny protektor. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 16: 

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w pkt. 21 poprzez uchwyt uniwersalny, 

ewentualnie jakie zastosowanie ma mieć taki uchwyt? 

Odpowiedź: 

Poprzez uchwyt uniwersalny Zamawiający rozumie taki uchwyt, który służy do zawieszania 

przy łóżku pacjenta np. worka na mocz.  
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Pytanie nr 17: 

Czy w pkt. 24 Szafka przyłóżkowa  – 25 szt. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową 

z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z  dowolnej 

strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu? 

Jest to rozwiązanie wygodniejsze i mniej pracochłonne dla personelu medycznego, 

o parametrach równoważnych: 

Korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane 

ze stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz front szuflad 

wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS. 

Szafka składa się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości 100 

mm. 

Szuflada górna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie 

i dezynfekcję, szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych, 

wysokość szuflady 100 mm. 

Szuflada dolna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie 

i dezynfekcję, dzielący wnętrz szuflady na części. Jedna część ma pełnić funkcję uchwytu 

na min. 2 butelki, wysokość szuflady 390 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice 

rolkowe. 

Wymiary zewnętrzne szafki: 

 wysokość 910 mm, 

 szerokość  520 mm, 

 głębokość 450 mm, 

 szerokość przy rozłożonym blacie 1110 mm.  

Pod dolna szufladą półka na rzeczy podręczne np. obuwie, z metalu. 

Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.  

Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 800 – 1100 mm. 

Blat półki wykonany z tworzywa ABS. 

Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy 65  mm, 

z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem. 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił wymagane parametry w opisie przedmiotu zamówienia i oferowana 

szafka winna je spełniać. 

 

Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane za pomocą 

przycisków? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane za pomocą 

maksymalnie dwóch przycisków dla zwolnienia jednej barierki.  
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Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Treść pkt 18 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1 otrzymuje brzmienie:  

Wszystkie łóżka wyposażone w barierki boczne po obu stronach łóżka zabezpieczające leże 
na całej długości, wykonane z min. 3 profili aluminiowych, składane wzdłuż ramy leża 
za pomocą maksymalnie dwóch przycisków dla zwolnienia jednej barierki, mechanizm 
zwalniający barierkę zabezpieczony przed niepożądanym użyciem (…). 
Pozostałe zapisy bez zmian.  

 

 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym gdzie dwie jego krawędzie 

zabezpieczone są aluminiowymi listwami w kształcie litery C? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie szafki posiadającej ww. parametry.  

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zamiast wpisu. 

Zgłoszenie i wpis są dokumentami równoważnymi? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych 

prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych.  

Zgodnie z powyższą odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

Rozdział II pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający wymaga aby przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy były zgodne 

z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, 

poz.679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi, a także posiadał wpis lub 

zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, prowadzonego przez Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzające, 

że oferowane artykuły sklasyfikowane są jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z  dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

Treść § pkt 5 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne 

z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, 

poz.679 ze zmianami) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi a także posiada 

wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, prowadzonego przez Urząd 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

potwierdzające, że oferowane artykuły sklasyfikowane są jako wyroby medyczne zgodnie 

z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

Treść pkt 42 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 1, pkt 41 opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie pakietu nr 2, pkt 47 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 

pakietu nr 3  otrzymują brzmienie: 



7 

Łóżka i szafki przyłóżkowe muszą posiadać wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów 

medycznych.  

 

Pytania w zakresie pakietu nr 2 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 860mm? 

 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej z barierkami i bez barierek 990mm?  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości z barierkami i bez barierek 1030mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka, którego parametry są zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, tj. o szerokości całkowitej bez barierek bocznych 950 mm (+/- 30 

mm) oraz o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 1030 mm (+/- 30 mm).  

  

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłoża 550mm? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wyjmowanym bez użycia 

narzędzi bez możliwości wykorzystania jako deska reanimacyjna? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści aby wszystkie łóżka 30 szt. były wyposażone w barierki 

wykonane z 3 profili stalowych o wysokości 40mm i grubości 20mm na ¾ długości składane 

wzdłuż ramy leża za pomocą zwalniacza z dodatkowym protektorem zabezpieczającym 

pacjenta na całej długości leża mocowane w specjalnych tulejach pod ramą leża 

z możliwością demontażu bez użycia narzędzi? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 550mm? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania szafki spełniającej parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 430mm? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej o głębokości 430 mm. 

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Pkt 35 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 otrzymuje nowe brzmienie 

w zakresie głębokości szafki: 380 mm – 430 mm.  

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z wnęką wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej 

z metalowym lakierowanym relingiem nie podzieloną półką?  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania szafki spełniającej parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający w pkt 2 dopuści łóżko gdzie wymiar leża wynosi 850x2000 mm?  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi 

barierkami wynosi 970 mm, szerokość ta jest taka sama bez barierek, ponieważ łóżko 

posiada na rogach krążki odbojowe zabezpieczające całe łóżko wraz z barierkami?  

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi 

barierkami wynosi 1020 mm, szerokość ta jest taka sama bez barierek, ponieważ łóżko 

posiada na rogach krążki odbojowe zabezpieczające całe łóżko wraz z barierkami?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka, którego parametry są zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, tj. o szerokości całkowitej bez barierek bocznych 950 mm (+/- 30 

mm) oraz o szerokości całkowitej z zamontowanymi barierkami 1030 mm (+/- 30 mm).  

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szczyty malowane proszkowo, w kształcie prostokąta 

zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego 

o przekroju okrągłym łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 

6 mm? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szczyty ze stali nierdzewnej, w kształcie prostokąta 

zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wypełnione wysokiej jakości płytą 

HPL o grubości 6 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka z ramą szczytu ze stali nierdzewnej, przy 

spełnieniu pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Do zapisu pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2: szczyty łóżka 

chromowane dodaje się treść: lub ze stali nierdzewnej.  

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści szczyty wykonane z trwałego tworzywa ABS 

z kolorowymi wklejkami wykonane w technologii jednolitego odlewu bez miejsc łączenia?  
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Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający w pkt. 19. Dopuści 15 łóżek wyposażonych w barierki zabezpieczające 

leże w min. ¾ długości, lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych o wysokości 

min. 30 mm i grubości min. 20mm składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez 

użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad 

poziomem leża bez materaca? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z barierkami zabezpieczającymi wykonanymi 

z 4 profili stalowych o wysokości min. 30 mm i grubości min. 20 mm, pod warunkiem 

spełnienia pozostałych parametrów określonych w SIWZ.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:  

Pkt 19 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 otrzymuje brzmienie: 15 łóżek 

wyposażonych w barierki zabezpieczające leże w min. ¾ długości, lakierowane proszkowo, 

wykonane z profili stalowych w liczbie: 3 (o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm) 

lub 4 (o wysokości min. 30 mm i grubości min. 20 mm), składane wzdłuż ramy leża (…).  

Pozostałe zapisy bez zmian.  

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający w pkt. 19. Dopuści 15 łóżek wyposażonych w Barierki boczne wykonane 

z aluminium z kolorowymi wklejkami z tworzywa HPL w kolorze szczytów. Barierki 

zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez wolnych miejsc, zgodne z normą IEC 

60601-2-52:2010. Barierki składające się z dwóch poziomych profili, składane wzdłuż ramy 

leża. Łatwy system składania i rozkładania barierek za pomocą jednej ręki bez konieczności 

wcześniejszego odblokowywania barierek. Barierki są zabezpieczone w opatentowany 

mechanizm zwalniający barierkę  przed niepożądanym użyciem? 

Odpowiedź:  

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 18: 

Czy w pkt. 24 Szafka przyłóżkowa  – 30 szt. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  

o następujących parametrach:  

Wymiary; 

Szerokość - 400 mm,  

Głębokość - 400 mm,  

Wysokość - 840 mm, 

Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym , 

Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki 

dezynfekcyjne, 

Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, 
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Blat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi 

utrzymanie przedmiotów, 

Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający 

wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi, 

Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą, 

Półka na obuwie w dolnej części szafki, 

Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady, 

Czoła szuflady i szafki metalowe z możliwością wyboru koloru, 

Waga szafki 21 kg. 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił wymagane parametry w opisie przedmiotu zamówienia i oferowana 

szafka winna je spełniać.   

 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne aluminiowe składane 

za pomocą przycisków? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne składane za pomocą 

maksymalnie dwóch przycisków dla zwolnienia jednej barierki.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Treść pkt 19 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 otrzymuje brzmienie:  

Wszystkie łóżka wyposażone w barierki boczne po obu stronach łóżka  zabezpieczające leże 

na całej długości, (…) składane wzdłuż ramy leża za pomocą maksymalnie dwóch 

przycisków dla zwolnienia jednej barierki, mechanizm zwalniający barierkę zabezpieczony 

przed niepożądanym użyciem.  

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową gdzie dwie krawędzie blatu zabezpieczone 

są aluminiowymi listwami w kształcie litery C? 

Odpowiedź:  

Tak, pod warunkiem, że listwy zabezpieczają przed upadkiem.  

 

 

Pytanie nr 21: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wewnętrznej blokady drzwi?  
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Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wewnętrznej blokady drzwi.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie pkt 34 opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie pakietu nr 2 oraz pkt 41 w zakresie pakietu nr 3.  

 

Pytanie nr 22: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 430 mm, co różni się 

od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.  

 

 

Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zamiast wpisu. 

Zgłoszenie i wpis są dokumentami równoważnymi 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 20 w zakresie pakietu nr 1.  

 

 

Pytania w zakresie pakietu nr 3 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści łóżko gdzie wymiar leża wynosi 850x2000mm?  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita wraz z zamontowanymi 

barierkami wynosi 1020 mm, szerokość ta jest taka sama bez barierek, ponieważ łóżko 

posiada na rogach krążki odbojowe zabezpieczające całe łóżko wraz z barierkami?  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści łóżko, gdzie  

- kąt przechyłu Trendlelenburga 0-16° 

- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-16° ? 
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Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza ww. parametry.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 w zakresie kąta przechyłu 

Treddlelenburga otrzymuje brzmienie:  

- kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (+/- 4°), 

- kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (+/- 4°). 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści szczyty wypełnione wysokiej jakości płytą HPL 

o grubości 6 mm? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materace, 

uchwyty te są trwalsze i bardziej stabilne od tworzywowych, a ich lokalizacja nie powoduje 

zagrożenia dla pacjenta? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka spełniającego parametry określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 6: 

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w pkt 25 poprzez uchwyt uniwersalny, 

ewentualnie jakie zastosowanie ma mieć taki uchwyt? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 w zakresie pakietu nr 1.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy w pkt. 28 Szafka przyłóżkowa  – 9 szt. Zamawiający dopuści szafkę dopuści szafkę 

przyłóżkową z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej 

z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności?  

Korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane 

ze stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz front szuflad 

wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS. 

Szafka składa się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości 100 

mm. 

Szuflada górna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie 

i dezynfekcję, szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych, 

wysokość szuflady 100 mm. 
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Szuflada dolna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie 

i dezynfekcję, dzielący wnętrz szuflady na części. Jedna część ma pełnić funkcję uchwytu 

na min. 2 butelki, wysokość szuflady 390 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice 

rolkowe. 

Wymiary zewnętrzne szafki: 

 wysokość 910 mm,  

 szerokość  520 mm, 

 głębokość 450 mm, 

 szerokość przy rozłożonym blacie 1110 mm. 

Pod dolna szufladą półka na rzeczy podręczne np. obuwie, z metalu. 

Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.  

Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 800 – 1100 mm. 

Blat półki wykonany z tworzywa ABS.  

Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy 65  mm, 

z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem.  

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił wymagane parametry w opisie przedmiotu zamówienia i oferowana 

szafka winna je spełniać.   

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi 

(polipropylen)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym płytami 

tworzywowymi (polipropylen). 

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 otrzymuje brzmienie: 

Leże wypełnione płytami z tworzywa typu ABS lub płytami tworzywowymi (polipropylen) 

(…).  

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową gdzie dwie krawędzie blatu zabezpieczone 

są aluminiowymi listwami w kształcie litery C? 

Odpowiedź: 

Tak, pod warunkiem, że listwy zabezpieczają przed upadkiem. 

 



15 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wewnętrznej blokady drzwi?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wewnętrznej blokady drzwi.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie pkt 40 opisu przedmiotu 

zamówienia w zakresie pakietu nr 3.  

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 430 mm, co różni się 

od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej o głębokości 430 mm.  

Stosownie do udzielonej odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 

Pkt 42 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 otrzymuje nowe brzmienie 

w zakresie głębokości szafki: 380 mm – 430 mm.  

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zamiast wpisu. 

Zgłoszenie i wpis są dokumentami równoważnymi? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 20 w zakresie pakietu nr 1.  

 

Pytania do ogólnych postanowień treści SIWZ: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia  

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż wymaga aby przedmiot 

umowy został zrealizowany do 15.12.2017 r.  

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający 

dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu:  

 

Rozdział IV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do 15.12.2017 r. 

Zamawiający dopuszcza realizowanie dostaw partiami, przy czym ostatnia z partii musi 

zostać dostarczona do Zamawiającego przed upływem terminu realizacji zamówienia.  

 

Pkt 3) formularza oferty (załącznik nr do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 15.12.2017 r. 
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§2 pkt 1 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem 

Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 

r. Zamawiający dopuszcza realizowanie dostaw partiami, przy  czym ostatnia z partii musi 

zostać dostarczona do Zamawiającego przed upływem terminu realizacji zamówienia.  

 

W załączeniu do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje opis przedmiotu 

zamówienia (załączniki 1-3 do SIWZ) oraz formularz oferty (załącznik 4 nr do SIWZ) 

z uwzględnionymi zmianami.  

 

Powyższe odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach 

niniejszego postępowania. 

 

Wobec zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp , 

przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.  

 

Treść rozdziału XI w pkt 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce i termin składania ofert:  

1) miejsce składania ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,   

2) termin składania ofert: do dnia 27.09.2017 r. do godz. 12:00. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

1) miejsce otwarcia ofert: SPSKM – Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 2,   

2) termin otwarcia ofert: w dniu 27.09.2017 r. o godz. 12:30. 

 

 

 

 

 

DYREKTOR SPSKM 
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