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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. 
 
 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego długość 

całkowita wynosi 2150 mm? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego zaledwie o 1 cm.” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego szerokość 

całkowita wynosi 990 mm? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego zaledwie o 1 cm” 

 
Odpowiedź:  
Tak, w wersji nr 1.  

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem z leżem o wymiarach 

2000 x 870 mm? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego zaledwie o 2 cm.” 

 

Odpowiedź:  
Tak, w wersji nr 1. 

 
 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem 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:  
Tak. 
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Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego segment 

podudzia regulowany jest przy pomocy mechanizmy zapadkowego? Pozostałe funkcje (wysokość, 

oparcie pleców i uda) dokonywane są elektrycznie.” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„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:  
Tak. 

 

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

średnicę 150 mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego. 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały 

funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie?” 

 

Odpowiedź:  
Tak.  

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały 

wbudowany akumulator?” 

 

Odpowiedź:  
Nie wymaga – dopuszcza. 
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Treść pytania: 
„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały 

funkcję przedłużenia leża o min. 200 mm?” 

 

Odpowiedź:  
Nie wymaga – dopuszcza. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający zrezygnuje z zakupu łóżek o szerokości leża 800 mm? Przy obecnych 

oczekiwaniach Zamawiającego zawartych w SIWZ w wersji nr 1 łóżka mają mieć szerokość całkowitą 

960 – 980 mm a w wersji nr 2 920 – 940 mm? Obie szerokości mieszczą się w otworach drzwiowych 

min. 1000 mm. Zmniejszenie powierzchni leża powoduje więc mniejszą powierzchnię użytkową dla 

pacjenta i nie daje żadnych udogodnień dla placówki. Prosimy o odstąpienie od wersji 2 i możliwość 

złożenia oferty tylko dla łózek w wersji 1.” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wykonaną ze stali lakierowanej 

proszkowo?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową złożoną z górnej szuflady, 

przestrzeni otwartej (między górną szufladą a otwieranym kontenerem) oraz otwieranym 

kontenerem?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której wysokość wynosi 850 mm? 

Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie wpływa on na właściwości użytkowe.” 
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Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących szerokości i długości szafki.  

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której blat boczny ma wymiary 510 x 

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

użytkowe.” 

 

Odpowiedź:  
Tak.  

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, gdzie szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia 

narzędzi) są wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości płytą HPL w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej (odcień 

żółty według systemu oznaczenia barw RAL)?” 

 
Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne gdzie wymagane wymiary są:  

 Wymiary zewnętrzne łóżka „wersja nr 1 – „90”: 

 - długość całkowita: 2160 mm 

 - szerokość całkowita: 1020 mm?” 

 

 Wymagana w opisie przez Zamawiającego szerokość 970 mm przy leżu 90, powoduje że grubość 

barierek z jednej strony to 35 mm, co budzi duże wątpliwości co do ich  wytrzymałości i sztywności.  

W opisie wymaganym przez Zamawiającego przy leżu 80, szerokość wymagana jest 930 mm, a to 

powoduje że grubość barierki z jednej strony to  65 mm, co jest wartością realną. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżka w wersji numer 1 – 90 o długości całkowitej 2160 mm, ale nie dopuści 

łóżka w wersji nr 1 – 90 o szerokości całkowitej 1020 mm. 
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Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne gdzie elektryczna regulacja wysokości leża jest zakresie: 

365 – 815 mm, co stanowi nieznaczną różnicę w stosunku do wymagań Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne gdzie składane metalowe barierki boczne  zabezpieczają 

łóżko na 3/4 długości, a pozostała 1/4 chroniona jest poprzez  specjalistyczne protektory? Barierki  

z protektorem zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka.” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne gdzie kąt przechyłu anty-Trendelenburga wynosi 0 - 15 º, 

co stanowi niewielką różnicę w stosunku do wymagań Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści Szafkę dwustronną z blatem bocznym z regulowaną wysokością w 

zakresie 80 cm – 110 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści Szafkę gdzie konstrukcja wykonana jest z blach i  kształtowników 

stalowych pokrytych lakierem proszkowym, kolorystyka szafki w kolorze uzgodnionym  

z zamawiającym, odpowiadającym kolorystyce łóżek?” 
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Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści Szafkę o wysokości 91 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących szerokości i długości.  

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z wykonane z wysokiej jakości polietylenu w 

kolorystyce do uzgodnienia według bazy kolorów producenta lóżek?” 

 
Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem posiadania odcieniów kolorów wskazanych przez Zamawiającego. 

 

Treść pytania 
„Proszę o wyjaśnienie podpunktu 10 i 11. Czy Zamawiający chce, aby zaproponować jednocześnie 

łóżka w dwóch wersjach wymiarowych, czy może Zamawiający daje w ten sposób alternatywę do 

wyboru dla producenta?” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zaoferowania łózka w dwóch wersjach wymiarowych w stosunku procentowym: 

80% „wersja nr 1 – „90” i 20% „wersja nr 2 – „80”. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści w „wersji nr 1” łóżka o wymiarach: długość całkowita 2110mm, szerokość 

całkowita 990mm (wymiary leża: 2000x860mm)?” 

 

Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem pasującego materaca. 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści w „wersji nr 2” łóżka o wymiarach: długość całkowita 2110mm, szerokość 

całkowita 870mm (wymiary leża: 2000x740mm)” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 
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Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410-810mm?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 0-15o? 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 180kg?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania metalową szafkę, malowaną farbą proszkową z blatami 

HPL składająca się z szuflady, wolnej przestrzeni tzw. ”gazetownika” kontenera zamykanego 

drzwiczkami i półki na kapcie?” 

 
Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 850mm?” 

 

Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących szerokości i długości szafki. 

 
Treść pytania: 
„1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane w całości z polietylenu  
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z kolorowymi wklejkami, co znaczenie poprawia estetykę łóżka i ułatwia utrzymanie w czystości?” 

 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w szczyty wykonane w całości z polietylenu, ale nie  

z kolorowymi wklejkami. 

 

Treść pytania 
„Czy Zamawiający wymaga łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi, odczepialnymi panelami z 

tworzywa ABS, łatwymi w utrzymaniu czystości i dezynfekcji, z tworzywowymi, wyprofilowanymi 

uchwytami podtrzymującymi materac?” 

 
Odpowiedź:  
Nie wymaga – dopuszcza.  

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający wymaga łóżko wyposażone w opuszczane, tworzywowe barierki boczne, 

zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?” 

 
Odpowiedź:  
Nie wymaga – dopuszcza. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający wymaga łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga i anty-

Trendelenburga dokonywaną za pomocą pilota przewodowego?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 85 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Tak, ale tylko w „wersji nr 2 – „80”. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do 740 mm?” 
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Odpowiedź:  
Tak. 

 

Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja pozycji anty-Trendelenburga 16°?” 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny z możliwością montażu z prawej lub 

lewej strony szafki bez użycia narzędzi, z regulowaną wysokością za pomocą sprężyny gazowej,  

z możliwością regulacji kąta pochylenia, co umożliwia postawienia szafki z prawej lub lewej strony 

łóżka?” 

 

 

Odpowiedź:  
Tak. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z tworzywa z profilami aluminiowymi?” 

 

Odpowiedź:  
Nie. 

 
Treść pytania: 
„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 880 mm?” 

 

Odpowiedź:  
Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących szerokości i długości szafki. 

 


