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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU  

ZP 13/2016 
 
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 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie łóżek szpitalnych. 
 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający rozumie opisany w Formularzu Warunków Technicznych szczyt łóżka jako szczyt 

tworzywowy, jednorodny, bez miejsc łączenia wypełniony/wzmocniony od wewnątrz elementami 

metalowymi?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający przez szczyt łóżka rozumie szczyt jednorodny wykonany z wysokiej jakości tworzywa 

sztucznego, bez miejsc łączenia, wypełniony/wzmocniony od zewnątrz elementami metalowymi. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 340 - 740 mm, ułatwiającą 

pacjentowi bezpieczne schodzenie z łóżka?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym zakresem regulacji wysokości. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyłu Trendelnburga i anty-Trendelenburga 16°?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym kątem przechyłu. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o cechach szafki dwustronnej, z dwoma szufladami  

i przestrzenią pomiędzy nimi oraz miejscem na buty i przekładanym blatem, dającym możliwość 

ustawienia szafki zarówno po prawej, jak i lewej stronie łóżka?”  
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej bez kontenera. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości  

w zakresie 80 – 110 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości  

w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości  

w zakresie 76 – 111 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości  

w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 88 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki. 

 

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

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 52 cm?”  
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej szerokości, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o długości 45 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej długości, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 66 cm x 43 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  
„1. Łóżka szpitalne:  

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z elementów metalowych z wypełnieniem z 

wysokiej jakości płyty z tworzywa HPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym tożsamym  

z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi z elementów metalowych z wypełnieniem  

z wysokiej jakości płyty z tworzywa HPL. 

 

Treść pytania:  
„2. Łóżka szpitalne 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2110 mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej. 
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Treść pytania:  
„3. Łóżka szpitalne 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości całkowitej. 

 

Treść pytania:  
„4. Łóżka szpitalne 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 860 mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości leża. 

 

Treść pytania:  
„5. Łóżka szpitalne 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 395 mm – 845 

mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym zakresem regulacji wysokości leża. 

 

Treść pytania:  
„1. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z blatem bocznym z regulowana wysokością za pomocą 

sprężyny gazowej w zakresie 730 mm – 1000 mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulowanej wysokości  

w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  
„2. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami głównym i bocznym wykonanymi płyty laminowanej?”  
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z proponowanych materiałów. 

 

Treść pytania:  
„3. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami głównym i bocznym wykonanymi z płyty HPL?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z proponowanych materiałów. 

Treść pytania:  
„4. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę złożoną z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 -między 

górną szufladą i kontenerkiem i 2 -pod kontenerkiem np. na buty) i zamykanego drzwiczkami 

kontenera??”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych. 

 

Treść pytania:  
„5. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo  

z elementami z tworzywa HPL (blaty główny i boczny), natomiast czoła szuflad i kontener wykonany  

z blachy stalowej lakierowanej proszkowo – kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym, tożsama  

z oferowanym kolorem łóżka – fronty szafki w odcieniu żółtym wg. systemu oznaczeń barw RAL?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści szafki, z blatami głównym i bocznym wykonanymi z tworzywa HPL i z 

czołami szuflad i kontenerem wykonanymi z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. 

 

Treść pytania:  
„6. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 85 cm?”  
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki. 

 

Treść pytania:  
„7. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat boczny regulowany ma wymiar 55 x 34 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji pantografowej 

podpierającej leże w 4 punktach, gwarantującej stabilność leża?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji pantografowej 

podpierającej leże w minimum 6 punktach. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające pilota wyposażonego w diody LED informujące 

tylko o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pilotem, którego diody LED informują tylko  

o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty (z możliwością wyciągania bez 

użycia narzędzi), wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, posiadające akcent kolorystyczny  

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej 

(odcień żółty według systemu oznaczenia barw RAL)?”  
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia 

narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa typu ABS 

w kolorze uzgodnionym, tożsamym z oferowanym kolorem szafki przyłóżkowej (odcień żółty według 

systemu oznaczenia barw PAL). 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości 830 mm i długości 1900 

mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego leże w proponowanych rozmiarach. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację wysokości leża w 

zakresie 420 – 840 mm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym 

zakresie. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadający regulację wysokości leża góra – dół, pleców i uda za 

pomocą pilota oraz możliwość regulacji podudzia za pomocą systemu zapadkowego?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację leża góra – dół, pleców, uda i podudzia za pomocą 

pilota, a części podudzia regulowanej za pomocą 6-stopniowego systemu zapadkowego. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 13°?”  
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego proponowany kąt przechyłu 

Trendelenburga. 
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Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 14°?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego proponowany kąt przechyłu anty-

Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację podudzia za pomocą mechanizmu 

zapadkowego (bez skali sześciostopniowej), ale w zakresie do 12°?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego regulację podudzia w zakresie do 12°. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o średnicy 150 mm z centralną 

blokadą?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w cztery koła o proponowanej średnicy. 

 

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

z prawej lub lewej strony szafki bez użycia narzędzi, co umożliwia postawienia szafki z prawej lub 

lewej strony łóżka, z regulowaną wysokością za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 80 – 120 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanym opisie. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny z możliwością regulacji 

kąta pochylenia z ogranicznikiem wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z ogranicznikiem ze stali lakierowanej proszkowo. 

 

 



   
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 

 

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” 

dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z górnej szuflady, przestrzeni otwartej (między 

górną szufladą, a otwieranym kontenerem), otwieranego kontenera oraz dolnej półki przeznaczonej na 

obuwie lub podręczne rzeczy pacjenta?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z wysokiej jakości stali lakierowanej 

proszkowo, posiadającą blaty wykonane z płyty meblowej; fronty w kolorze uzgodnionym  

z Zamawiającym, tożsamym z oferowanym kolorem łóżka według systemu oznaczenia RAL?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą długość 42 cm oraz długość z podporą 

blatu bocznego 63 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej długości, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki. 

 

Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą wymiar regulowanego blatu bocznego 53 

x 34 cm?”  

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach. 

 

 

 


