
 

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 do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej którego leże 
wykonane jest w tworzywa typu polipropylen. 
Parametr ten nie wpływa na pogorszenie 
właściwości użytkowych oraz wizualnych i jest 
równoważny z oczekiwanym. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie 
czym kierował się Zamawiający przy wyborze 
takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. 
(część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne - łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej wyposażone w 
centralną blokadę kół? Parametr ten jest 
korzystniejszy od wymaganego. W przypadku 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko do opieki 
długoterminowej wyposażone w 



 

negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie 
czym kierował się Zamawiający przy wyborze 
takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. 
(część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne - łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

centralną blokadę kół. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej wyposażone w 
4 krążki odbojowe o średnicy 73 mm? Parametr 
ten nie wpływa na właściwości użytkowe oraz 
funkcjonalne łóżka. Rozmiar krążka jest tak 
dobrany alby w pełni zabezpieczał łóżko, ściany 
oraz futryny przed uszkodzeniami. Rozmiar 
krążka odbojowego uzależniony jest od 
konstrukcji łóżka i jego wymiar nie oznacza że 
łóżko będzie bardziej odporne na uszkodzenia. 
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne - 
łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko do opieki 
długoterminowej wyposażone w 4 
krążki odbojowe o średnicy 73 mm. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej którego 
długość całkowita wynosi 2150mm? Parametr 
ten różni się od oczekiwanego jedynie o 10mm i 
nie wypływa na właściwości użytkowe ani 
funkcjonalne łóżka. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym 
kierował się Zamawiający przy wyborze takich 
parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 
poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne - łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko do opieki 
długoterminowej którego długość 
całkowita wynosi 2150mm. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej którego rama 
szczytu wykonana jest ze stali lakierowanej 
proszkowo a wypełnienie z płyty typu HPL? W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza 
asortymentowo-cenowego,  meble medyczne - 
łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 



 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej którego szczyty 
wykonane są z tworzywa polipropylen? 
Parametr ten nie wpływa na pogorszenie 
właściwości użytkowych oraz wizualnych i jest 
równoważny z oczekiwanym. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie 
czym kierował się Zamawiający przy wyborze 
takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. 
(część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne - łóżko opieki 
długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko do opieki długoterminowej którego barierki 
boczne wykonane są ze stali lakierowanej 
proszkowo oraz tworzywa typu propylen? 
Barierki zabezpieczają pacjenta na całej 
długości leża, podwójne, składane osobno, 
wyposażone w słupki pozwalające na łatwiejsze 
wstawanie pacjenta. Parametr ten jest lepszy 
od oczekiwanego i w żaden sposób nie 
pogarsza właściwości użytkowych ani 
funkcjonalnych łóżka. Barierki zgodne są z 
obowiązującą normą EN 60601-2-52. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (cześć 2 poz. 3 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko rehabilitacyjne wyposażone funkcję anty-
Trendelenburga regulowaną w zakresie od 0-18 
stopni bez funkcji Trendelenburga? Funkcja 
Trendelenburga dostępna na pilocie 
przewodowym może zostać użyta nieświadomie 
przez pacjenta i w przypadku długiego 
przebywania w takiej pozycji może prowadzić 
do poważnych komplikacji zdrowotnych. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 3 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 



 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko rehabilitacyjne wyposażone w koła o 
średnicy 100 mm? Parametr ten nie wpływa na 
właściwości użytkowe łózka. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie 
czym kierował się Zamawiający przy wyborze 
takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. 
(część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-
cenowego,  meble medyczne – łóżko 
rehabilitacyjne, szt.20). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko rehabilitacyjne 
wyposażone w koła o średnicy 100 
mm. 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko rehabilitacyjne o długości całkowitej 2200 
mm? Parametr ten różni się jedynie o 60mm. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko rehabilitacyjne 
o długości całkowitej 2200 mm. 

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej 
1010 mm? Parametr ten jest korzystniejszy od 
oczekiwanego. (część 2 poz. 8 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko rehabilitacyjne, szt. 20). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko rehabilitacyjne 
o szerokości całkowitej 1010 mm. 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko rehabilitacyjne o wymiarach leża 2000 x 
900 mm? Parametr ten różni się jedynie o 
20mm i jest standardowym parametrem 
materaców dostępnych na rynku. (część 2 poz. 
8 Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 20) 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko rehabilitacyjne 
o wymiarach leża 2000 x 900 mm. 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT którego leże wykonane jest w 
tworzywa typu polipropylen. Parametr ten nie 
wpływa na pogorszenie właściwości użytkowych 
oraz wizualnych i jest równoważny z 
oczekiwanym. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym 
kierował się Zamawiający przy wyborze takich 
parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 



 

(część 2 poz. 8 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – łóżko 
rehabilitacyjne, szt. 20) 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT wyposażone w centralną blokadę 
kół? Parametr ten jest korzystniejszy od 
wymaganego. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym 
kierował się Zamawiający przy wyborze takich 
parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 
poz. 8 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne – łóżko rehabilitacyjne, szt. 
20) 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko OIT 
wyposażone w centralną blokadę 
kół. 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT wyposażone w 4 krążki odbojowe o 
średnicy 73 mm? Parametr ten nie wpływa na 
właściwości użytkowe oraz funkcjonalne łóżka. 
Rozmiar krążka jest tak dobrany alby w pełni 
zabezpieczał łóżko, ściany oraz futryny przed 
uszkodzeniami. Rozmiar  krążka odbojowego 
uzależniony jest od konstrukcji łóżka i jego 
wymiar nie oznacza że łóżko będzie bardziej 
odporne na uszkodzenia. W przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie 
czym kierował się Zamawiający przy wyborze 
takich parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. 
(część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-
cenowego, meble medyczne – łóżko IOT szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko OIT 
wyposażone w 4 krążki odbojowe o 
średnicy 73 mm. 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT którego długość całkowita wynosi 
2150mm? Parametr ten różni się od 
oczekiwanego jedynie o 10mm i nie wypływa na 
właściwości użytkowe ani funkcjonalne łóżka. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko IOT szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko OIT którego 
długość całkowita wynosi 2150mm. 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT którego rama szczytu wykonana jest 
ze stali lakierowanej proszkowo a wypełnienie z 
płyty typu HPL? W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym 
kierował się Zamawiający przy wyborze takich 
parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia (część 2 
poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 



 

meble medyczne – łóżko IOT szt. 1). 

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT którego szczyty wykonane są z 
tworzywa polipropylen? Parametr ten nie 
wpływa na pogorszenie właściwości użytkowych 
oraz wizualnych i jest równoważny z 
oczekiwanym. W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie czym 
kierował się Zamawiający przy wyborze takich 
parametrów. Oczekujemy wyjaśnienia. (część 2 
poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, 
meble medyczne – łóżko IOT szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT którego barierki boczne wykonane są 
ze stali lakierowanej proszkowo oraz tworzywa 
typu propylen? Barierki zabezpieczają pacjenta 
na całej długości leża, podwójne, składane 
osobno, wyposażone w słupki pozwalające na 
łatwiejsze wstawanie pacjenta. Parametr ten 
jest lepszy od oczekiwanego i w żaden sposób 
nie pogarsza właściwości użytkowych ani 
funkcjonalnych łóżka. Barierki zgodne są z 
obowiązującą normą EN 60601-2-52. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko IOT szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
łóżko OIT które nie jest wyposażone w wagę? 
Proponujemy wagę najazdową która może być 
wykorzystana nie tylko na jednym łóżku ale 
może zostać użyta do innych urządzeń typu 
wózki, podnośniki itp. Rozwiązanie to jest 
korzystniejsze oraz tańsze od oczekiwanego. 
 W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy wyborze takich parametrów. Oczekujemy 
wyjaśnienia. (część 2 poz. 4 Formularza 
asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 
łóżko IOT szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. Zamawiający kierował się 
własnymi potrzebami. 

  



 

21. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu 
łóżka rehabilitacyjne, do opieki długoterminowej 
oraz OIT? Pozwoli to na otrzymanie większej 
ilości ofert od wykonawców, a co za tym idzie 
uzyskanie korzystniejszej ceny zakupowej dla 
Zamawiającego. Obecne zapisy i układ 
pakietów wskazuje na jednego wykonawcę. W 
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o 
wyjaśnienie czym kierował się Zamawiający 
przy dobraniu takiej konfiguracji urządzeń do 
jednego pakietu. Oczekujemy wyjaśnienia. 

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

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody.  

 


