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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:
„Łóżka szpitalne:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości 850 mm?
Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości minimum 850 mm.
Treść pytania:
„Łóżka szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w bardzo estetyczne i łatwo w
otrzymaniu w czystości szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi) wykonane z w całości
z tworzywa (z polipropylenu) z kolorową wklejką z możliwością wyboru jej koloru i dopasowania kolory
stycznie do szafek przyłóżkowych?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z tworzywa (z polipropylenu)
z kolorowymi wklejkami.
Treść pytania:
„Łóżka szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane
ze stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL z możliwością wyboru jej koloru i
dopasowania kolorystycznie do szafek przyłóżkowych?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści do zaoferowania łóżek szpitalnych wyposażonych w szczyty wykonane ze
stali lakierowanej proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL.
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Treść pytania:
„Łóżka szpitalne
W związku z rozbieżnymi zapisami w punktach 12, 14 a punktem 21, prosimy Zamawiającego
o potwierdzenie, że wymaga zaoferowania łóżka z leżem czterosegmentowym w którym elektrycznie
regulowana jest wysokość leża, kąt pochylenia oparcia pleców oraz kąt pochylenia segmentu uda, a
segment podudzia regulowany za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka z leżem czterosegmentowym, w którym elektrycznie
regulowana jest wysokość leża, kąt pochylenia oparcia pleców oraz kąt pochylenia segmentu uda, a
segment podudzia regulowany jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego.
Treść pytania:
„Łóżka szpitalne
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagane jest zaoferowanie łóżka szpitalnego
z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga oraz anty‐Trendelenburga.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją kąta przechyłu
Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.
Treść pytania:
„Łóżka szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w składane wzdłuż
leża barierki boczne zabezpieczające leża na ¾ długości leża, bez dodatkowych protektorów?
Oferowane poręcze boczne spełniają wymogi obowiązującej normy PN EN 60601‐2‐52”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga łóżka szpitalnego z opuszczanymi barierkami bocznymi na całej długości leża,
a dopuszcza rozwiązanie, w którym barierki boczne zabezpieczają leże na ¾ jego długości, a na ¼ są
specjalistyczne protektory.
Treść pytania:
„Materac gąbkowy
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac szpitalny posiadający szerokość 850 mm,
dopasowany do szerokości leża łóżka?”
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Odpowiedź:
Zamawiający w wymaganiach dotyczących materaca gąbkowego określił jego dopuszczalną
szerokość 90 cm (+/- 10 cm).
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa
Czy

Zamawiający

dopuści

do

zaoferowania

szafkę

przyłóżkową

z

blatem

bocznym

z ogranicznikami w postaci metalowych relingów?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z blatem bocznym z ograniczkami w postaci metalowych
relingów.
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z ogranicznikami
wykonanymi z płyty HPL w tej samej kolorystce co blat?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z ogranicznikiem z płyty HPL w tej samej kolorystyce co
blat.
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w
zakresie od 740 do 1040 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający

dopuści

szafkę

przyłóżkową

z

blatem

bocznym

o

regulowanej

wysokości

w proponowanym zakresie.
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową złożoną z górnej szuflady, jednej
przestrzeni otwartej (pomiędzy górną szufladą i wysuwnym kontenerem) i wysuwanego kontenera,
bez dodatkowej półki pod kontenerem?”
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych.
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez opisane w punkcie 9 „elementy z tworzywa
HPL” należy rozumieć front szuflady i kontenera.”
Odpowiedź:
Poprzez opisane w punkcie 9 „elementy z tworzywa HPL” należy rozumieć front szuflady i kontenera.
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia
pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.
Treść pytania:
„Pytania do SIWZ
W zawiązku z zawartym w SIWZ kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej „dodatkowa ilość
łóżek”, prosimy o wskazanie minimalnej ilości łóżek jaką Wykonawca winien zaoferować od której będ
ą przyznawane dodatkowe punkty w tym kryterium. W chwili obecnej potencjalny oferent nie ma
wiedzy jaką ilość łóżek należy wycenić, przy tak sformułowanych wymogach może to być 1 szt. lub np.
100 szt.”
Odpowiedź:
Zamawiający określił minimalną ilość łóżek w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z
pkt. III ppkt. 3 siwz:
„3. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczy maksymalnie kwotę 373.096,87 zł brutto.
W ramach tej kwoty wymagane jest zaoferowanie min. 60 sztuk łóżek szpitalnych wraz
z wyposażeniem, które szczegółowo zostały opisane w formularzu warunków technicznych
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Jednym z kryterium oceny ofert jest dodatkowa ilość łóżek.
Zamawiający będzie punktował zaoferowaną dodatkową ilość łóżek wg zasad określonych w pkt. XVII
SIWZ.”
Biorąc pod uwagę powyższe zapisy minimalna ilość łóżek jaką winien zaoferować wykonawca to 60
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sztuk.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne ze szczytami (z możliwością wyciągania
bez użycia narzędzi) wykonane z elementów metalowych z wypełnieniem z wysokiej jakości tworzywa
hpl?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego ze szczytami wykonanymi z elementów metalowych
z wypełnieniem z wysokiej jakości płyty z tworzywa HPL.
Treść pytania:
„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 z proponowanym zakresem regulacji wysokości.
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:
Zamawiający

dopuści

łóżko

szpitalne

z

segmentem

podudzia

regulowanym

za

pomocą

sześciostopniowego systemu zapadkowego.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wyposażeniem którego kąt przechyłu
anty – Trendelenburga regulowany jest w zakresie 0 – 16°? Jest to parametr nieznacznie różniący się
od oczekiwanego i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym kątem przechyłu.
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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:
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w koła o proponowanej średnicy.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały
funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka szpitalnego z elektryczną regulacją kąta przechyłu
Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały
wbudowany akumulator?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby łóżko szpitalne posiadało akumulator, ale wbudowany akumulator nie jest
warunkiem koniecznym do spełnienia.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający wymaga, co wydaje się oczywiste aby łóżka szpitalne z wyposażeniem posiadały
funkcję przedłużenia leża o min. 200 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją przedłużenia leża o min. 200 m, ale nie jest to warunek
wymagany do spełnienia.

Treść pytania:
„Czy Zamawiający dopuści materac o charakterze ognioodpornym (przeszedł test „tlącego papierosa”
i „płomień zapałki”)?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuści materac o charakterze ognioodporny, pod warunkiem spełnienia przez niego
pozostałych wymagań.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wykonaną ze stali lakierowanej
proszkowo (w tym drzwiczki i czoła szuflad)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej, gdzie drzwiczki i czoła szuflad będą wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu
bocznego w zakresie 760-1060 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający

dopuści

szafkę

przyłóżkową

z

blatem

bocznym

o

regulowanej

wysokości

w proponowanym zakresie.
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:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową złożoną z proponowanych części składowych.
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.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości, pod warunkiem spełnienia
pozostałych wymagań dotyczących wymiarów szafki.
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Treść pytania:
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której blat boczny ma wymiary 590 x
345 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie wpływa on na właściwości
użytkowe.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Pozwoli
to na złożenie oferty przez naszą firmę.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji zamówienia.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający odstąpi od wykluczenia kraju pochodzenia oferowanych produktów Chiny? Zgodnie
z art. 7 PZP Zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie przetargowe w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie dla Wykonawców.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wykluczenia kraju pochodzenia oferowanych produktów Chiny.
Treść pytania:
„Łóżko szpitalne - Pyt. 1 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści łóżko regulowane elektrycznie podpartej konstrukcji ramowej w 4
miejscach? Takie rozwiązanie również gwarantuje stabilność.”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści łóżka szpitalnego sterowanego elektrycznie o konstrukcji pantografowej
podpierającej leże w minimum 6 punktach.
Treść pytania:
„Łóżko szpitalne - Pyt. 2 poz. 6, 7
Czy Zamawiający dopuści pilot wykonany w całości z tworzywa sztucznego wyposażony w 8
przycisków do regulacji łóżka oraz odstąpi od możliwości blokady za pomocą kluczyka i wyposażenia
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w postaci w diody LED? Pozwoli to na złożenie oferty korzystnej cenowo.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi w zakresie pilota do łóżka szpitalnego od możliwości blokady za pomocą
kluczyka i wyposażenia w postaci w diody LED.
Treść pytania:
„Łóżko szpitalne - Pyt. 3 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka z możliwością demontażu bez użycia narzędzi wykonane z
tworzywa ABS w kolorze pasującym do zaoferowanej szafki (niebieski). Jest to kolor uniwersalny do
każdego wyposażenia sal szpitalnych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści szczytów łóżka w kolorze niebieskim.
Treść pytania:
„Łóżko szpitalne - Pyt. 4 poz. 10, 11, 12
Czy Zamawiający dopuści podane wymiary:
Zewnętrzne
- długość: 2130 mm
- szerokość: 970 mm
Wewnętrzne (leże)
- długość: 1900 mm
- szerokość: 830 mm
Regulacja wysokości: 360-710 mm
Podane wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego posiadającego leże w proponowanych rozmiarach.

Treść pytania:
„Łóżko szpitalne - Pyt. 5 poz. 16, 17
Czy Zamawiający odstąpi od regulacji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga? Pozwoli to na złożenie
oferty przez większą liczbę Wykonawców, przez co wzrośnie konkurencyjność ofert.”
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Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od regulacji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga.

Treść pytania:
„Łóżko szpitalne - Pyt. 6 poz. 21
Czy Zamawiający odstąpi od regulacji części podudzia za pomocą systemu u zapadkowego?
W zamian oferujemy jednoczesną regulację segmentu uda i podudzia za pomocą jednego przycisku
na pilocie, co może być uznane za parametr równoważny.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z jednoczesną regulacją segmentu uda i podudzia za pomocą
jednego przycisku na pilocie.
Treść pytania:
„Materac gąbkowy - Pyt. 1 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści wymiary materaca:
- długość: 200 cm
- szerokość: 83 cm
Podane parametry zapewniają komfortowe korzystanie z łóżka przez pacjenta jak i zapewniają
swobodną zmianę pozycji przy podniesionych barierkach.”
Odpowiedź:
Zamawiający w wymaganiach dotyczących materaca gąbkowego określił jego dopuszczalną
szerokość 90 cm (+/- 10 cm).
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa - Pyt. 1 poz. 5, 6
Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną z regulowanym blatem bocznym w zakresie 77 - 100
cm za pomocą sprężyny bez możliwości kąta pochylenia? Oferowany produkt jest łatwy w transporcie
co zapewnia bezproblemowe ustawienie szafki według potrzeb.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej bez możliwości kąta pochylenia, a w zakresie stronności
dopuści rozwiązanie, w którym szafki mają możliwość montażu blatu bocznego z prawej lub lewej
strony szafki bez użycia narzędzi, co umożliwia postawienia szafki z prawej lub lewej strony łóżka.
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Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa - Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści szafkę złożoną z szuflady umieszczonej pod blatem (120 mm), przestrzeni
otwartej (240 mm) oraz szafki zamkniętej (250 mm)? Pozwoli to na złożenie oferty przez większą ilość
Wykonawców przez co wzrośnie konkurencyjność ofert.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej bez kontenera.
Treść pytania:
„Szafka przyłóżkowa - Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści szafkę o podanych wymiarach:
- wysokość: 80 cm
- szerokość: 58,5 cm
- głębokość: 39 cm
- wymiary blatu bocznego: 45 x 30,5 cm
Podane wymiary nieznacznie różnią się od pozostałych i mogą być uznane za równoważne.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o maksymalnej szerokości 52 cm. Pozostałe wymiary są
przez Zamawiającego dopuszczalne.
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