
 

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. 3 Formularza asortymentowo-

cenowego, meble medyczne – łóżko opieki 

długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

2. Czy Zamawiający mając na względzie 
zwiększenie walki z czynnikami alergizującymi 
wymaga łóżka z tworzywowymi wypełnieniami 
leża, szczytami i osłonami podwozia 
posiadającymi właściwości antybakteryjne z 
zastosowaniem nanotechnologii srebra 
hamującej namnażanie różnego rodzaju 
drobnoustrojów w tym grzybów, które również 
mogą wywołać alergie? (część 2 poz. 3 
Formularza asortymentowo-cenowego, meble 
medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 
10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 

100mm , co w zupełności chroni łóżko i 

otoczenie przed uszkodzeniami? Proponowana 

wielkość krążka jest najbardziej wysuniętym 

elementem w łóżku. (część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

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

4. Czy Zamawiający do zaoferowania łóżko o 

długości całkowitej 2280mm(+/_20mm)? 

Proponowany wymiar jest lepszy niż opisany w 

SIWZ ponieważ pozwala na położenie 

wyższych pacjentów oraz nie pogarsza 

wymaganych warunków. (część 2 poz. 3 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 

10). 

Tak. Zamawiający do zaoferowania 
łóżko o długości całkowitej 
2280mm(+/_20mm). 

5. Czy Zamawiający dopuści elektrycznie do 

zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej przy 

podniesionych barierkach ok 965cm? Przy 

wymierzę leża 2070x800mm, a materaca 

2060x840mm proponowane rozwiązanie jest 

Tak. Czy Zamawiający dopuści 
elektrycznie do zaoferowania łóżko 
o szerokości całkowitej przy 
podniesionych barierkach ok 
965cm. 



 

lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na 

swobodne leżenie pacjenta a jednocześnie 

dzięki węższej niż wymaga szerokości 

całkowitej łóżko zajmuje mniej miejsca w 

sali/pokoju (część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o szerokości leża ok. 800 mm, co stanowi 

szerokość wystarczająca dla swobodnego i 

wygodnego leżenia pacjenta? (część 2 poz. 3 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 

10). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o szerokości 
leża ok. 800 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 na ok. ¾ długości i 

unoszonymi na wysokość ok. 36 cm ponad 

poziom leż? (część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

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? 

(część 2 poz. 3 Formularza asortymentowo-

cenowego, meble medyczne – łóżko opieki 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

długoterminowej, szt. 10). 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o regulacji wysokości leża w zakresie 390 

- 770 mm, co w dolnym zakresie odbiega od 

wymogów SIWZ zaledwie o 10 mm i nie wpływa 

na funkcjonalność i wygodę użytkowania 

wyrobu? (część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o regulacji 
wysokości leża w zakresie 390 - 
770 mm. 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o regulacji części łydkowej w zakresie 0-

24 stopni, co nieznacznie odbiega od wymogów 

SIWZ i nie wpływa na funkcjonalność i wygodę 

użytkowania wyrobu? (część 2 poz. 3 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko opieki długoterminowej, szt. 

10). 

Tak. Czy Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o regulacji 
części łydkowej w zakresie 0-24 
stopni. 

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o regulacji pozycji Trendelenburga, a 

także anty-Trendelenburga w zakresie 15 

stopni, co niemal pokrywa się z wymogami 

SIWZ? ((część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania łóżko o regulacji 
pozycji Trendelenburga, a także 
anty-Trendelenburga w zakresie 15 
stopni. 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko ze szczytami tworzywowymi o 

właściwościach antybakteryjnych, wykonanych 

w nanotechnologii srebra z właściwościami 

antybakteryjnymi co hamuje namnażanie 

różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, 

bakterii i grzybów) łatwe w utrzymaniu 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

czystości? (część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

13. Czy Zamawiający, mając na względzie 

stabilność oraz łatwość utrzymania wyrobu w 

czystości, a także możliwość współpracy z 

ramieniem C, wymaga, aby leże łózka oparte 

było na dwóch kolumnach łatwych do 

utrzymania w czystość i zabezpieczonych przed 

wnikaniem np. płynów, bez miejsc mogących 

narazić pacjenta czy personel na 

zakleszczenie? (część 2 poz. 3 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko opieki długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wymaga. 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z barierkami bocznymi z tworzywa o 

właściwościach antybakteryjnych, wykonanych 

w nanotechnologii srebra co hamuje 

namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów 

(wirusów, bakterii i grzybów), dzielonymi, 

podwójnymi, zabezpieczającymi pacjenta na 

odcinku segmentu pleców, segmentu siedziska 

oraz segmentu uda, z widocznymi, 

estetycznymi elementami metalowymi tylko w 

obrębie zawiasów i uchwytów zwalniających, co 

nie pogarsza funkcjonalności łóżka? (część 2 

poz. 3 Formularza asortymentowo-cenowego, 

meble medyczne – łóżko opieki 

długoterminowej, szt. 10). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

stojak do kroplówek z regulacja wysokości w 

zakresie 1320 – 2250 mm?  (część 2 poz. 6 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania stojak do kroplówek z 
regulacja wysokości w zakresie 



 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – stojak do kroplówek, szt. 10). 

1320 – 2250 mm. 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek opatrunkowy (zabiegowy) wyposażony w 

pojemnik na rękawiczki o wymiarach: 50 x 115 x 

230 mm? (część 2 poz. 9 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

wózek opatrunkowy, szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek opatrunkowy 
(zabiegowy) wyposażony w 
pojemnik na rękawiczki o 
wymiarach: 50 x 115 x 230 mm. 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół 

do transportu chorych z regulacja wysokości za 

pomocą pompy hydraulicznej w przedziale 540 

– 930 mm? (część 2 poz. 5 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Czy Zamawiający dopuści do 

zaoferowania stół do transportu 

chorych z regulacja wysokości za 

pomocą pompy hydraulicznej w 
przedziale 540 – 930 mm. 

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół 

do transportu chorych wyposażony w cztery 

koła jezdne, z których jedno koło tzw. 

kierunkowe posiada blokadę jazdy i obrotu? 

(część 2 poz. 5 Formularza asortymentowo-

cenowego, meble medyczne – stół do 

transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania stół do transportu 
chorych wyposażony w cztery koła 
jezdne, z których jedno koło tzw. 
kierunkowe posiada blokadę jazdy i 
obrotu. 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół 

do transportu chorych o długości 2080 mm i 

szerokości całkowitej 730 mm? (część 2 poz. 5 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – stół do transportu chorych, szt. 1). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania stół do transportu 
chorych o długości 2080 mm i 
szerokości całkowitej 730 mm. 

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja 

elektryczna za pomocą paneli sterujących 

umieszczonych w dwóch barierkach? 

Rozwiązanie takie jest dużo korzystniejsze niż 

opisane w SIWZ, czyli panel w jednej barierce. 

(część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 

regulacja elektryczna za pomocą 

paneli sterujących 

umieszczonych w dwóch 
barierkach. 



 

cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 

1). 

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja 

elektryczna wysokości leża, w zakresie 450 mm 

do 850 mm? Łóżko o minimalnej wysokości leża 

wynoszącej 450 mm także skutecznie 

zapobiega ewentualnemu „zeskakiwaniu z 

łóżka”. Siedząc na nim, pacjent może pełnymi 

stopami dotykać podłogi. Parametr ten nie 

wpływa zatem na funkcjonalność wyrobu. 

(część 2 poz. 4 Formularza asortymentowo-

cenowego, meble medyczne – łóżko OIT, szt. 

1). 

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z 
regulacja elektryczna wysokości 
leża, w zakresie 450 mm do 850 
mm. 

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko ze szczytami tworzywowymi o 

właściwościach antybakteryjnych, wykonanych 

w nanotechnologii srebra z właściwościami 

antybakteryjnymi co hamuje namnażanie 

różnego rodzaju drobnoustrojów (wirusów, 

bakterii i grzybów) łatwe w utrzymaniu 

czystości? (część 2 poz. 4 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z barierkami bocznymi z tworzywa o 

właściwościach antybakteryjnych, wykonanych 

w nanotechnologii srebra co hamuje 

namnażanie różnego rodzaju drobnoustrojów 

(wirusów, bakterii i grzybów), dzielonymi, 

podwójnymi, zabezpieczającymi pacjenta na 

odcinku segmentu pleców, segmentu siedziska 

oraz segmentu uda, z widocznymi, 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 



 

estetycznymi elementami metalowymi tylko w 

obrębie zawiasów i uchwytów zwalniających, co 

nie pogarsza funkcjonalności łóżka (część 2 

poz. 4 Formularza asortymentowo-cenowego, 

meble medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, bez 

sterowania, pokrytymi lakierem o 

właściwościach antybakteryjnych 

zabezpieczającymi pacjenta na całej długości 

leża od szczytu do szczytu? (część 2 poz. 4 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

25. 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 na ok. 3/4 

długości? (część 2 poz. 4 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

łóżko OIT, szt. 1). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

dźwig do podnoszenia pacjenta z elektryczna 

regulacją podnoszenia siedziska?  (część 2 

poz. 2 Formularza asortymentowo-cenowego, 

meble medyczne – dźwig do podnoszenia 

pacjenta, szt. 3). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej 

o długości 2080 mm? (część 2 poz. 1 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do przewozu 
pacjentów w pozycji leżącej o 



 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3). 

długości 2080 mm 

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek do przewozu pacjentów w pozycji leżącej 

o szerokości 730 mm? (część 2 poz. 1 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do przewozu 
pacjentów w pozycji leżącej o 
szerokości 730 mm 

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek do przewozu pacjentów z wysokością 

leżyska: opuszczonego – 690 mm, 

podniesionego – 1080 mm? (część 2 poz. 1 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści do 
zaoferowania wózek do przewozu 
pacjentów z wysokością leżyska: 
opuszczonego – 690 mm, 
podniesionego – 1080 mm. 

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek do przewożenia pacjentów z zakresem 

podnoszenia leżaka 390 mm? (część 2 poz. 1 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3). 

Tak. Zamawiający dopuści do 

zaoferowania wózek do 

przewożenia pacjentów z zakresem 

podnoszenia leżaka 390 mm. 

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek do przewozu pacjentów z hydrauliczna 

regulacja wysokości bez możliwości regulacji 

prędkości opadania? (część 2 poz. 1 

Formularza asortymentowo-cenowego, meble 

medyczne – podnośnik zwykły, szt. 3).). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

wózek do przewozu pacjentów bez ustawienia 

skrajnych segmentów leżaka: 0, 30, 45, 60 

stopni? (część 2 poz. 1 Formularza 

asortymentowo-cenowego, meble medyczne – 

podnośnik zwykły, szt. 3). 

Nie. Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

 

 


