
 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2015 r. 

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu  

na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, 

akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL 

i rehabilitacji neurologicznej, nr 1/PZP/2015 

 

Odpowiedzi na pytania 

zadane w post ępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego  
na dostaw ę sprz ętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wy posa żenia 
biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologi cznej, nr 1/PZP/2015    

                                         
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części 
zwana ustawą), który stanowi, że ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,  
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,  
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ: 
 
 

Pytanie Wykonawcy Odpowied ź Zamawiaj ącego  

1. Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem 
wypełnionym odejmowanymi panelami 
wykonanymi z tworzywa HDPE z 
właściwościami antyalergicznymi? (cześć 2 poz. 
3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
leżem wypełnionym odejmowanymi 
panelami wykonanymi z tworzywa 
HDPE z właściwościami 
antyalergicznymi. 

2. Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem 
wypełnionym odejmowanymi panelami 
wykonanymi z tworzywa ABS? (cześć 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

3. Czy Zamawiający dopuści łózko z 4 kołami 
blokowanymi centralnie? (cześć 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
4 kołami blokowanymi centralnie. 

4. Czy Zamawiający dopuści łózko z 4 krążkami 
odbojowymi o średnicy 100 mm? (cześć 2 poz. 
3 Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
4 krążkami odbojowymi o średnicy 
100mm. 

5. Czy Zamawiający dopuści łózko o długości 
całkowitej 2220mm? (cześć 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
długości całkowitej 2220mm. 

6. Czy Zamawiający dopuści łózko o szerokości 
leża 850mm? (cześć 2 poz. 3 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne - 
łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
szerokości leża 850mm. 

7. Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną 
regulacją wysokości w zakresie 420-800mm? 
(cześć 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne - łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
elektryczną regulacją wysokości w 
zakresie 420-800mm. 

8. Czy Zamawiający dopuści łózko o elektrycznej 
regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0-
12 stopni? (cześć 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
elektrycznej regulacji pozycji 
Trendelenburga w zakresie 0-12 
stopni. 

9. Czy Zamawiający dopuści łózko o elektrycznej 
regulacji pozycji anty-Trendelenburga w 
zakresie 0-12 stopni? (cześć 2 poz. 8 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
elektrycznej regulacji pozycji anty-
Trendelenburga w zakresie 0-12 
stopni. 

10. Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem 
wypełnionym metalową, lakierowaną siatką 
montowaną na stałe? (cześć 2 poz. 8 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
leżem wypełnionym metalową, 
lakierowaną siatką montowaną na 



 

Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt.20). 

stałe. 

11. Czy Zamawiający dopuści łózko o długości 
całkowitej 2120mm? (cześć 2 poz. 8 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
długości całkowitej 2120mm. 

12. Zamawiający dopuści łózko o szerokości 
całkowitej 1040mm? (cześć 2 poz. 8 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
szerokości całkowitej 1040mm. 

13. Czy Zamawiający dopuści łózko o szerokości 
leża 900mm? (cześć 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20) 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
szerokości leża 900mm. 

14. Czy Zamawiający dopuści łózko o długości leża 
2000mm? (cześć 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20) 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
długości leża 2000mm. 

15. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 
800mm? (cześć 2 poz. 7 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne – 
wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, 
szt. 4 ). 

Tak. Zamawiający dopuści wózek o 
długości 800mm. 

16. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 
540mm? (cześć 2 poz. 7 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, 
szt. 4). 

Tak. Zamawiający  nie dopuści 
wózek o szerokości 540mm. 

17. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 
całkowitej 1000mm? (cześć 2 poz. 7 
Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne – wózek kąpielowy dla osób 
niepełnosprawnych, szt. 4). 

Tak. Zamawiający dopuści wózek o 
wysokości całkowitej 1000mm. 

18. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 
siedziska 530mm? (cześć 2 poz. 7 Formularza 
asortymentowo-cenowego,   meble medyczne – 

Tak. Zamawiający dopuści wózek o 
wysokości siedziska 530mm. 



 

wózek kąpielowy dla osób niepełnosprawnych, 
szt. 4) 

19. Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma 
szufladami o wysokości 100 i 200 mm? (cześć 2 
poz. 9 Formularza asortymentowo-cenowego,  
meble medyczne – wózek opatrunkowy 
(zabiegowy), szt. 3). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

20. Czy Zamawiający dopuści wózek bez 
nadstawki? (cześć 2 poz. 9 Formularza 
asortymentowo-cenowego,   meble medyczne – 
wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

21. Czy Zamawiający dopuści wózek bez pojemnika 
na rękawiczki? (cześć 2 poz. 9 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne – 
wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). 

Nie. Zamawiający nie  wyraża 
zgody. 

  

22. Czy Zamawiający dopuści wózek z koszykiem o 
wymiarach 140x450x170mm? (cześć 2 poz. 9 
Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), 
szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści wózek z 
koszykiem o wymiarach 
140x450x170mm. 

23. Czy Zamawiający dopuści stół z hydrauliczną 
regulacją wysokości w zakresie 650-950mm? 
(cześć 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – stół do 
transportu chorych, szt. 1). 

 

Tak. Zamawiający dopuści stół z 
hydrauliczną regulacją wysokości w 
zakresie 650-950mm. 

24. Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 
całkowitych 2100x750mm? (cześć 2 poz. 5 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści stół o 
wymiarach całkowitych 
2100x750mm. 

25. Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem 
wypełnionym odejmowanymi panelami 
wykonanymi z tworzywa HDPE z 
właściwościami antyalergicznymi? (cześć 2 poz. 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
leżem wypełnionym odejmowanymi 
panelami wykonanymi z tworzywa 
HDPE z właściwościami 



 

4 Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

antyalergicznymi. 

26. Czy Zamawiający dopuści łózko z leżem 
wypełnionym odejmowanymi panelami 
wykonanymi z tworzywa ABS? (cześć 2 poz. 4 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

27. Czy Zamawiający dopuści łózko z 4 kołami 
blokowanymi centralnie? (cześć 2  poz. 4 
Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
4 kołami blokowanymi centralnie. 

28. Czy Zamawiający dopuści łózko z 4 krążkami 
odbojowymi o średnicy 100mm? ? (cześć 2 poz. 
4 Formularza asortymentowo-cenowego,  
meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
4 krążkami odbojowymi o średnicy 
100mm. 

29. Czy Zamawiający dopuści łózko o długości 
całkowitej 2220mm? (cześć 2 poz. 4 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
długości całkowitej 2220mm. 

30. Czy Zamawiający dopuści łózko o szerokości 
leża 850mm? (cześć 2 poz. 4 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o 
szerokości leża 850mm. 

31. Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną 
regulacją wysokości w zakresie 420-800mm? 
(cześć 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 
1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
elektryczną regulacją wysokości w 
zakresie 420-800mm. 

32. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 
zamówienia w części nr 2 do 56 dni od 
podpisania umowy? 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

 


