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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 9/2018 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
 
Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem o szerokości 870 mm, co 

nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem o proponowanej szerokości.    

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

 „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego wysokość regulowana jest  

w zakresie 380 – 810 mm? Parametr ten różni się w nieznacznym stopniu od oczekiwanego i nie 

wpływa na właściwości użytkowe łóżka”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wysokości regulowanej w proponowanym zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego segment 

podudzia regulowany jest przy pomocy 6-stopniowego mechanizmy zapadkowego? Pozostałe funkcje 

(wysokość, oparcie pleców i uda) dokonywane są elektrycznie”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z wyposażeniem którego segment podudzia regulowany jest 

przy pomocy 6-stopniowego mechanizmu zapadkowego.   
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego kąt przechyłu 

anty – Trendelenburga regulowany jest w zakresie 0 – 160? Jest to parametr nieznacznie różniący się 

od oczekiwanego i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kątem przechyłu anty-Trendelenburga w proponowanym 

zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem w których koła mają 

średnicę 150 mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami o proponowanej średnicy.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wykonanym z materiału o charakterze trudnopalnym 

(przeszedł test „tlącego papierosa” i „płomień zapałki”)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac w pokrowcu wykonanym z proponowanego materiału.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o korpusie wykonanym z profili 

aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, 

oraz blatami i czołami szuflad wykonanymi z tworzywa typu hpl?” 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanych parametrach. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której wysokość wynosi 880 mm? 

Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie wpływa on na właściwości 

użytkowe.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości.    

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 555 mm i głębokości 

450 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanych wymiarach.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości 

pochylenia blatu na boki (pod kątem)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia blatu na boki.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I – 130 kpl.). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z ogranicznikami 

w postaci listew aluminiowych w kształcie litery C?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z ogranicznikami w postaci listew 

aluminiowych w kształcie litery C.   


