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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 11/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych. 
 
 
Pytania dotyczą: Część nr 3 – łóżka szpitalne z wyposażeniem 
 

Treść pytania: 
„Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego wyposażonego w 

leże 4 sekcyjne z czego 3 sekcje ruchome, którego konstrukcja oparta jest na 2 ramionach 

wznoszących z 4 punktami podparcia. 

Nasza łóżko spełnia najsurowsze normy europejskie IEC 60601-2-52.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w leże 4 sekcyjne z czego 3 sekcje ruchome, natomiast nie 

dopuści łóżka z 4 punktami podparcia. 

 

Treść pytania: 
„Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego wyposażonego w 4 

funkcyjnego pilota dla pacjenta oraz z 8 funkcyjnego panelu do sterowania dla opiekuna 

umiejscowionego na szczycie łóżka . Możliwość blokady każdej funkcji bez kluczyka?” 

 
Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Pytanie 3:  

Czy Zamawiający dopuści szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane 

całkowicie z wysokiej jakości polipropylenu, z wypełnieniem dostępnym w 3 kolorach?” 

 
Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem posiadania odcieniów kolorów wskazanych przez Zamawiającego.  
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Treść pytania: 
„Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o długości bazowej 

2300mm i możliwości skrócenia o 110 mm i wydłużenia 120mm? 

Nasze rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, ponieważ zakres skracania i wydłużania leża to aż 230 

mm.” 

 
Odpowiedź:  
Nie.  

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o szerokości 

1030mm? 

W naszym rozwiązaniu szerokość leża to aż 88 cm. Dzięki temu stosunek szerokości leża do 

szerokości łóżka jest jedną z największych na rynku.” 

 
Odpowiedź:  
Nie.  

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 6  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o szerokości leża 880mm?” 

 
Odpowiedź:  
Tak, „wersja nr 1 – „90”.  

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 7  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci łóżka medycznego gdzie możemy regulować 

długość leża: 3 długości to jest 1920cm, 2040mm, 2150mm?” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 
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Treść pytania: 
„Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje wysokości leża w zakresie 320-760mm (na kółkach 

125mm) i 340-780mm (na kółkach 150mm)?” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda odbywa 

się za pomocą pilota oraz panelu opiekuna natomiast regulacja podudzia regulowana jest manualnie 

(mechanizm zapadkowy)?” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym regulacja wysokości leża góra-dół, pleców, uda odbywa 

się za pomocą pilota. Nie dopuści rozwiązania, w którym regulacja ta odbywa się z panelu opiekuna. 

Natomiast dopuści rozwiązanie, w którym regulacja podudzia regulowana jest manualnie. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego barierki boczne na ¾ długości łóżka co powoduje, 

że łóżko zabezpiecza pacjenta przed przypadkowym wypadnięciem?” 

 
Odpowiedź:  
Nie. Jednocześnie zwracam uwagę, iż Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach dopuścił 

możliwość zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi na ¾ długości, ale łącznie ze specjalistycznymi 

protektorami na długości ¼. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego zakres regulacji elektrycznej pozycji Anty- i 

Trendelenburga to.12 ° – sterowanie z panelu opiekuna?” 
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Odpowiedź:  
Nie. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego zakres regulacji części plecowej to 62°. 

Nasze rozwiązanie wynika z tego, że sumując inne kąty nachylenia sekcji ud i podudzia, kąt w którym 

leży pacjent zawsze był kątem bezpiecznym tzn. większym niż 98°?” 

 
Odpowiedź:  
Nie. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego, którego kąt 

nachylenia podparcia ud 20°?” 

 
Odpowiedź:  
Nie. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 14: pakiet nr 2, pkt 40. 

Czy Zamawiający dopuści regulacje kąta podudzia mechanizmem zapadkowym bez skali 

sześciostopniowej? Kąt nachylenia podparcia łydek to 16 °” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 

 
 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści materac postaci prewencyjnego materaca z pianki poliuretanowej o 

grubości 15cm?  
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Materac posiada udowodnione działanie przeciwodleżynowe i mapę redystrybucji nacisku. Materac 

spełnia wymogi normy 2.52 z łóżkami oferowanymi przez naszą firmę.” 

 
Odpowiedź:  
Nie. 

 
 
Treść pytania: 
„Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z pakietu szafek przyłóżkowych? 

Obecny opis ogranicza konkurencję poprzez uniemożliwienie złożenia oferty oferentom nie 

posiadającym szafek przyłóżkowych lub posiadających inne parametry.” 

 
Odpowiedź:  
Nie. 

 
 


