
 

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 

wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii 

srebra z leżem wypełnionym płytą HPL oraz 

odejmowaną płytą tworzywową ABS z 

właściwościami antybakteryjnymi co hamuje 

namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów 

(wirusów, bakterii, grzybów) niezwykle łatwą w 

utrzymaniu czystości, przezierną dla promieni RTG 

(część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-

cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema 
kołami blokowanymi jednocześnie za pomocą 
dźwigni umieszczonych po obu stronach leża, 
co jest rozwiązaniem znacznie lepszym niż 
opisane w SIWZ, gdzie znajduje się wymóg 
blokady tylko dwóch kół? (część 2 poz. 4 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
czterema kołami blokowanymi 
jednocześnie za pomocą dźwigni 
umieszczonych po obu stronach 
leża. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 100 

mm, co w zupełności chroni łóżko i otoczenie 

przed uszkodzeniami? Proponowana wielkość 

krążka jest najbardziej wysuniętym elementem 

w łóżku. (część 2 poz. 4 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko OIT, szt. 1). 

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

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o długości całkowitej 2280 mm? 

Proponowany wymiar jest lepszy niż opisany w 

SIWZ ponieważ pozwala na położenie 

wyższych pacjentów oraz nie pogarsza 

wymaganych warunków (część 2 poz. 4 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o długości 
całkowitej 2280 mm. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o szerokości całkowitej przy 

podniesionych barierkach ok. 970 mm? Przy 

wymiarze leża 2000 x 840 mm, a materaca 

2060 x 840mm, proponowane rozwiązanie jest 

rozwiązaniem lepszym niż wymagane ponieważ 

pozwala na swobodne leżenie pacjenta a 

jednocześnie dzięki węższej niż wymaga 

szerokości całkowitej łóżko zajmuje mniej 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o szerokości 
całkowitej przy podniesionych 
barierkach ok. 970 mm. 



 

miejsca w sali / pokoju? (część 2 poz. 4 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o szerokości leża 840 mm, co stanowi 

szerokość wystarczająca dla swobodnego i 

wygodnego leżenia pacjenta? (część 2 poz. 4 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o szerokości 
leża 840 mm. 

7. Czy Zamawiający mając na względzie 

zmniejszanie ryzyka infekcji wymaga 

zaoferowania barierek bocznych metalowych, 

składanych wzdłuż ramy leża z górna rura 

chwytowa wykonana w technologii Cu+(stop 

miedzi) likwidującej 90% bakterii i wirusów, 

zabezpieczających pacjenta ok. ¾ długości i 

unoszonymi na wysokość ok. 36 cm ponad 

�poziom le a, bez sterowania (część 2 poz. 4 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wymaga. 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, 

pokrytymi lakierem o właściwościach 

antybakteryjnych zabezpieczającymi pacjenta 

na całej długości leża od szczytu do szczytu, 

bez sterowania? (część 2 poz. 4 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

 

 


