
 

Warszawa, dnia 22 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 łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające leże 4 
sekcyjne, wypełnione odejmowanymi panelami 
wykonanymi z wysokiej jakości tworzywa 
pokrytego powłoką antybakteryjną Microban®, z 
właściwościami antyalergicznymi? Specjalna 
powłoka antybakteryjna Microban® posiada 
właściwości zapobiegające namnażaniu się 
bakterii, jest rozłożona równomiernie na 
produkcie i znajduje się w strukturze 
komponentów łóżka. Technologia Microban® 
pozwala na rozległą kontrolę zakażeń w obrębie 
całego produktu, także w trudno dostępnych 
miejscach mających najczęstszy kontakt z 
pacjentami i personelem? (część 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające leże o 
długości 1980 mm? (część 2 poz. 3 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne - 
łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
opieki długoterminowej posiadające 
leże o długości 1980 mm. 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające 
elektryczną regulację części udowej w zakresie 
0° - 25°? Proponowany zakres będzie w 
zupełności wystarczający dla łóżek 
przeznaczonych do opieki długoterminowej? 

(część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne - łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
opieki długoterminowej posiadające 
elektryczną regulację części udowej 
w zakresie 0° - 25°. 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające regulację 
części łydkowej w zakresie 0° - 10°? 
Proponowany zakres będzie w zupełności 
wystarczający dla łóżek przeznaczonych do 
opieki długoterminowej (część 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
opieki długoterminowej posiadające 
regulację części łydkowej w 
zakresie 0° - 10°. 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające 
elektryczną pozycji Trendelenburga 15,5°? 
Proponowany zakres będzie w zupełności 
wystarczający dla łóżek przeznaczonych do 
opieki długoterminowej. (część 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
opieki długoterminowej posiadające 
elektryczną pozycji Trendelenburga  
do 15,5°. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające 
elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 13,5°? 
Proponowany zakres będzie w zupełności 
wystarczający dla łóżek przeznaczonych do 
opieki długoterminowej. (część 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne - łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
opieki długoterminowej posiadające 
elektryczną pozycji anty-
Trendelenburga do 13,5°. 



 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające szczyty                                          
o konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa 
pokrytego powłoką antybakteryjną Microban®,                           
z właściwościami antyalergicznymi? Specjalna 
powłoka antybakteryjna Microban® posiada 
właściwości zapobiegające namnażaniu się 
bakterii, jest rozłożona równomiernie na 
produkcie i znajduje się w strukturze 
komponentów łóżka. Technologia Microban® 
pozwala na rozległą kontrolę zakażeń w obrębie 
całego produktu, także w trudno dostępnych 
miejscach mających najczęstszy kontakt z 
pacjentami i personelem. (cześć 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko opieki 
długoterminowej (10 szt.) posiadające barierki 
boczne z wysokiej jakościtworzywa pokrytego 
powłoką antybakteryjną Microban®, z 
właściwościami antyalergicznymi, bez 
widocznych części metalowych, podwójne, 
składane osobno? Specjalna powłoka 
antybakteryjna Microban® posiada właściwości 
zapobiegające namnażaniu się bakterii, jest 
rozłożona równomiernie na produkcie i znajduje 
się w strukturze komponentów łóżka. 
Technologia Microban® pozwala na rozległą 
kontrolę zakażeń w obrębie całego produktu, 
także w trudno dostępnych miejscach mających 
najczęstszy kontakt z pacjentami i personelem 
(część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne 
(20 szt.) posiadające pozycję anty-
Trendelenburga regulowaną elektrycznie 0-20 
stopni? (część 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt.20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
rehabilitacyjne posiadające pozycję 
anty-Trendelenburga regulowaną 
elektrycznie 0-20 stopni. 



 

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne 
(20 szt.) posiadające leże wykonane z lameli 
metalowych? (część 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
rehabilitacyjne posiadające leże 
wykonane z lameli metalowych. 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne 
(20 szt.) posiadające szerokość całkowitą 1030 
mm? (część 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
rehabilitacyjne posiadające 
szerokość całkowitą 1030 mm. 

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne 
(20 szt.) posiadające szerokość leża 900 mm? 
(część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – łóżko 
rehabilitacyjne, szt. 20) 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
rehabilitacyjne posiadające 
szerokość leża 900 mm. 

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne 
(20 szt.) posiadające długość leża 2000 mm? 
(część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – łóżko 
rehabilitacyjne, szt. 20) 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
rehabilitacyjne posiadające długość 
leża 2000 mm. 

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne 
(20 szt.) posiadające kąt odchylenia oparcia 
pleców 0-83 stopni? (część 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20) 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
rehabilitacyjne posiadające kąt 
odchylenia oparcia pleców 0-83 
stopni.  

15. Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek 
(10 szt.) posiadający regulację wysokości                  
w zakresie 1320 – 2250 mm? (część 2 poz. 6 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – stojak do kroplówek szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści stojak 
do kroplówek posiadający regulację 
wysokości w zakresie 1320 – 2250 
mm. 

16. Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy, 
zabiegowy (3 szt.) wg poniższej specyfikacji: 

- wykonany w z aluminium 
- szafka z 3 szufladami (800x622x876h mm) 
- nadstawka (600x700h mm), z trzema 
rzędami/półkami uchylnych, tworzywowych 
pojemników - 600x155x210 mm  
- pojemnik na rękawiczki: 240x80x125 mm 
- uchwyt na pojemnik na igły 
- koszyk 360x160x150  
- 2 pojemniki na odpady z pokrywami (część 2 poz. 

9 Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne – wózek opatrunkowy (zabiegowy), szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści taki 
wózek. 



 

17. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu 
chorych (1 szt.) posiadający regulację 
wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w 
przedziale 550-820 mm? (część 2 poz. 5 
Formularza asortymentowo-cenowego,   meble 
medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1) 

Tak. Zamawiający dopuści stół do 
transportu chorych posiadający 
regulację wysokości za pomocą 
pompy hydraulicznej w przedziale 
550-820 mm. 

18. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu 
chorych (1 szt.) posiadający oparcie pleców 
regulowane za pomocą sprężyny gazowej, kąt 
odchylenia 0-70 stopni (część 2 poz. 5 
Formularza asortymentowo-cenowego,   meble 
medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści stół do 
transportu chorych posiadający 
oparcie pleców regulowane za 
pomocą sprężyny gazowej, kąt 
odchylenia 0-70 stopni. 

19. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu 
chorych (1 szt.) posiadający długość 1980 mm                        
i szerokość całkowitą 770 mm? (część 2 poz. 5 
Formularza asortymentowo-cenowego,   meble 
medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści stół do 
transportu chorych posiadający 
długość 1980 mm i szerokość 
całkowitą 770 mm. 

20. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu 
chorych (1 szt.) posiadający regulację 
wysokości za pomocą pompy hydraulicznej w 
przedziale 620-915 mm? (część 2 poz. 5 
Formularza asortymentowo-cenowego,  meble 
medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści stół do 
transportu chorych posiadający 
regulację wysokości za pomocą 
pompy hydraulicznej w przedziale 
620-915 mm. 

  

21. Czy Zamawiający dopuści stół do transportu 
chorych (1 szt.) posiadający szerokość 
całkowitą 805 mm? (część 2 poz. 5 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne – 
stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści stół do 
transportu chorych (1 szt.) 
posiadający szerokość całkowitą 
805 mm. 

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) 
posiadające leże 4 sekcyjne, wypełnione 
odejmowanymi panelami wykonanymi z 
wysokiej jakości tworzywa HPL? (część 2 poz. 4 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
OIT posiadające leże 4 sekcyjne, 
wypełnione odejmowanymi 
panelami wykonanymi z wysokiej 
jakości tworzywa HPL. 

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT  (1 szt.) 
posiadające szerokość całkowitą przy 
podniesionych barierkach 970 mm? (część 2 
poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 
 
 
 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
OIT posiadające szerokość 
całkowitą przy podniesionych 
barierkach 970 mm. 



 

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT  (1 szt.) 
posiadające szerokość leża 860 mm? (część 2 
poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 
 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
OIT posiadające szerokość leża 
860 mm. 

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT  (1 szt.) 
posiadające elektryczną regulację wysokości 
leża                                                                      
w zakresie 420 – 820 mm?  (część 2 poz. 4 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
OIT  (1 szt.) posiadające 
elektryczną regulację wysokości 
leża                                                                  
w zakresie 420 – 820 mm. 

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) 
posiadające szczyty o konstrukcji z wysokiej 
jakości tworzywa ABS z właściwościami 
antyalergicznymi? (część 2  poz. 4 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne – 
łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
OIT (1 szt.) posiadające szczyty o 
konstrukcji z wysokiej jakości 
tworzywa ABS z właściwościami 
antyalergicznymi. 

27. Czy Zamawiający dopuści łóżko OIT (1 szt.) 
posiadające barierki boczne z wysokiej jakości 
tworzywa ABS, z właściwościami 
antyalergicznymi, bez widocznych części 
metalowych, podwójne, składane osobno? 

(część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-
cenowego,  meble medyczne – łóżko OIT, szt. 
1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko 
OIT (1 szt.) posiadające barierki 
boczne z wysokiej jakości tworzywa 
ABS, z właściwościami 
antyalergicznymi, bez widocznych 
części metalowych, podwójne, 
składane osobno. 

28. Czy Zamawiający dopuści dźwig do 
podnoszenia pacjenta (3 szt.) elektryczny (na 
pilota)? (część 2 poz. 2 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
dźwig do podnoszenia pacjenta, szt. 3). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

29. Czy Zamawiający dopuści dźwig do 
podnoszenia pacjenta (3 szt.) bez akumulatora 
o pojemności 40 cykli, ze względu na to, że 
opisany dźwig ma być „hydrauliczny” (część 2 
poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne – dźwig do podnoszenia 
pacjenta, szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści dźwig 
do podnoszenia pacjenta  bez 
akumulatora o pojemności 40 cykli, 
ze względu na to, że opisany dźwig 
ma być „hydrauliczny”. 

30. Czy Zamawiający dopuści podnośnik zwykły (3 
szt.) posiadający wysokość leża opuszczonego 
- 460 mm, podniesionego – 890 mm? (część 2 
poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne – dźwig do podnoszenia 
pacjenta, szt. 3). 
 

Tak. Zamawiający dopuści 
podnośnik zwykły (3 szt.) 
posiadający wysokość leża 
opuszczonego - 460 mm, 
podniesionego – 890 mm. 



 

31. Czy Zamawiający dopuści podnośnik zwykły (3 
szt.) posiadający zakres podnoszenia leżaka 
430 mm? (część 2 poz. 1 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
podnośnik zwykły, szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści 
podnośnik zwykły (3 szt.) 
posiadający zakres podnoszenia 
leżaka 430 mm. 

 


