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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-20/17 na dostawę:
„Łóżek i szafek przyłóżkowych”
Pytanie nr 1 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 4-sekcyjnym wypełnionym panelami tworzywowymi
(po jednym panelu w każdym segmencie) łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do
dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system
zatrzaskowy?
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem 4-sekcyjnym wypełnionym panelami
tworzywowymi (po jednym panelu w każdym segmencie) łatwo demontowalne, lekkie,
nadające się do dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez
system zatrzaskowy.
Pytanie nr 2 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki dzielone, tworzywowe, składane
poniżej poziomu materaca, niewystające poza wymiary wyznaczone przez krążki odbojoweochronne łóżka, odblokowywane i opuszczane jedną ręką, za pomocą klamki niedostępnej
dla pacjenta?
Odpowiedź nr 2
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w barierki dzielone, tworzywowe,
składane poniżej poziomu materaca, niewystające poza wymiary wyznaczone przez krążki
odbojowe- ochronne łóżka, odblokowywane i opuszczane jedną ręką, za pomocą klamki
niedostępnej dla pacjenta.
Pytanie nr 3 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, które w celach
bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów
blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie
barierki?
Odpowiedź nr 3
Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w barierki boczne, które w celach
bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach.
Pytanie nr 4 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez możliwości podświetlenia
przycisków?
Odpowiedź nr 4
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w pilot bez możliwości podświetlenia
przycisków.
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Pytanie nr 5 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem aktywacji tylko na panelu dla personelu?
Odpowiedź nr 5
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z przyciskiem aktywacji tylko na panelu dla personelu.
Pytanie nr 6 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym naciśnięcie przycisku aktywacji na panelu
sterowania aktywuje panel sterowania? W oferowanym łóżku pilot jest aktywny cały czas.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7 – Część 1 Elektryczne łóżko szpitalne – 32 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wyposażonymi w mechanizm
zwalniania barierki w jej dolnej części, składane jedną ręką?
Odpowiedź nr 7
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z barierkami bocznymi wyposażonymi w mechanizm
zwalniania barierki w jej dolnej części, składane jedną ręką.
Pytanie nr 8 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej 420 mm?
Odpowiedź nr 8
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki o szerokości całkowitej 420 mm.
Pytanie nr 9 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości całkowitej 450 mm?
Odpowiedź nr 9
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę o głębokości całkowitej 450 mm.
Pytanie nr 10 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS
w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów
i zsuwaniem przedmiotów?
Odpowiedź nr 10
Tak, Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe z blatem wykonanym z płyty z tworzywa
ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się
płynów i zsuwaniem przedmiotów.
Pytanie nr 11 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi
malowanymi proszkowo?
Odpowiedź nr 11
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi
malowanymi proszkowo.
Pytanie nr 12 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi
krawędziami z tworzywa ABS?
Odpowiedź nr 12
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi
krawędziami z tworzywa ABS?
Pytanie nr 13 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling służący
do transportu szafki?
Odpowiedź nr 13
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Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki wyposażonej w tylnej części w metalowy reling
służący do transportu szafki.
Pytanie nr 14 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z komorą szafki podzieloną metalową półką?
Odpowiedź nr 14
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z komorą szafki podzieloną metalową półką.
Pytanie nr 15 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z komorą szafki podzieloną niewyciąganą półką?
Odpowiedź nr 15
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z komorą szafki podzieloną niewyciąganą półką.
Pytanie nr 16 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną
komora o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron?
Odpowiedź nr 16
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną
komora o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron.
Pytanie nr 17 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający wymaga szafkę przyłóżkową z wnętrzem szafki wyposażonym w miejsce
na min. 3 butelkę o pojemności 1,5 l?
Odpowiedź nr 17
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 18 – Część 1 Szafka przyłóżkowa – 30 szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm?
Odpowiedź nr 18
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm.
Pytanie nr 19 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 800
do 1100 mm?
Odpowiedź nr 19
Podany zakres mieści się w wymaganym zakresie od 700 do 1100 mm.
Pytanie nr 20 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm?
Odpowiedź nr 20
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 mm.
Pytanie nr 21 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS
w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów
i zsuwaniem przedmiotów?
Odpowiedź nr 21
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa
ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się
płynów i zsuwaniem przedmiotów.
Pytanie nr 22 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
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Czy Zamawiający dopuści szafkę z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi
malowanymi proszkowo?
Odpowiedź nr 22
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z frontami szuflady i drzwiczek komory metalowymi
malowanymi proszkowo.
Pytanie nr 23 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi
krawędziami z tworzywa ABS?
Odpowiedź nr 23
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę z blatem głównym szafki zabezpieczonym wystającymi
krawędziami z tworzywa ABS?
Pytanie nr 24 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w tylnej części w metalowy reling służący
do transportu szafki?
Odpowiedź nr 24
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki wyposażonej w tylnej części w metalowy reling
służący do transportu szafki.
Pytanie nr 25 – Część 1 Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem bocznym – 10
szt.
Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną
komora o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron?
Odpowiedź nr 25
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki z dodatkową półką pomiędzy górną szufladą a dolną
komora o wysokości 11 cm z dostępem z dwóch stron.
Pytanie nr 26 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka o wymiarach zewnętrznych 1000 x 510 x
950 mm?
Odpowiedź nr 26
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka dla noworodka o wymiarach zewnętrznych 1000 x
510 x 950 mm.
Pytanie nr 27 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka o wymiarach wewnętrznych kojca 750 x 400
x 210 mm?
Odpowiedź nr 27
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka dla noworodka o wymiarach wewnętrznych kojca 750
x 400 x 210 mm?
Pytanie nr 28 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka z materacem o wymiarach 740 x 390 x 40
mm?
Odpowiedź nr 28
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka ze szkieletem wykonanym z metalu
lakierowanego proszkowo?
Odpowiedź nr 29
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 30 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka wyposażony w koła o średnicy 65 mm?
Odpowiedź nr 30
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 31 – Część 2 Wózek dla noworodka – 31 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek dla noworodka bez możliwości najazdu stelaża w stelaż?
Odpowiedź nr 31
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka dla noworodka bez możliwości najazdu stelaża
w stelaż.
Pytanie nr 32 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości leża 191cm z możliwością
jej przedłużenia do 202 i 214cm?
Rozwiązanie jest równoważne z wymaganym przez zamawiającego. Dodatkowo leże łóżka
wyposażone jest w panel uzupełniający przestrzeń powstałą w skutek przedłużenia leża, co
zabezpiecza materac przed zapadaniem się.
Odpowiedź nr 32
Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości leża 191cm
z możliwością jej przedłużenia do 202 i 214 cm.
Pytanie nr 33 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu
oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża to 0-62⁰ a segmentu uda 0-20⁰?
Proponowana regulacja jest wystarczającą do osiągnięcia pozycji wygodnej i bezpieczniej dla
pacjenta. Wraz z regulacją kolejnych segmentów ograniczenie pochylenia uniemożliwia zbyt
duże zgięcie pacjenta prowadzące do ułożenia pacjenta w pozycji utrudniającej oddychanie.
Odpowiedź nr 33
Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko, w którym regulacja kąta nachylenia
segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża to 0-62⁰. Zamawiający
dopuszcza łóżka w którym segment uda to 0-20⁰.
Pytanie nr 34 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, w którym zakres regulacji pozycji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga to 0-12⁰ [(-12⁰) do (+12⁰)]?
Nie ma klinicznych podstaw, aby stwierdzić, że przechył Trendeleburga i antyTrendelenburga w zakresie wyższym niż 12⁰ jest bardziej skuteczny w terapii pacjenta.
Określanie, jako wymagane wyższego zakresu regulacji jest sposobem producentów sprzętu
na wykluczenie rozwiązań konkurencyjnych z postępowania i nie ma uzasadnienia
klinicznego.
Odpowiedź nr 34
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga
i anty-Trendelenburga to 0-12⁰ [(-12⁰) do (+12⁰)].
Pytanie nr 35 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, którego leże wypełnione jest czterem
tworzywowymi, odejmowanymi bez użycia narzędzi, tworzywowymi panelami?
Panele leża są specjalnie profilowane, co umożliwia lepsze pozycjonowanie pacjenta w łóżku
oraz zmniejszenie nacisku na ciało pacjenta. Panele łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.
Dodatkowy panel zabezpieczający materac przed zapadaniem się po przedłużenia leża.
Odpowiedź nr 35
Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy łóżko, którego leże wypełnione jest czterem
tworzywowymi, odejmowanymi bez użycia narzędzi, tworzywowymi panelami.
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Pytanie nr 36 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, w którym panele leża są blokowane przy
pomocy zatrzasków sprężynowych?
Zatrzaski zawsze w pozycji zablokowanej, w razie konieczność wyjęcia paneli, należy
odciągnąć zatrzaski i wysunąć panel. Proponowane rozwiązanie chroni przed przypadkowym
wyjęciem paneli, w momencie, kiedy blokady znajdują się w pozycji „odblokowane”.
Odpowiedź nr 36
Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko, w którym panele leża są blokowane przy
pomocy zatrzasków sprężynowych.
Pytanie nr 37 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w tworzywowe, pojedyncze koła
o średnicy 125 mm?
Centralna oraz kierunkowa blokada kół może być uruchamiana za pomocą dźwigni
zlokalizowanych przy wszystkich kołach. Większa średnica kół zapewnia lepsze prowadzenie
łóżek. Minimalna wysokość platformy materaca przy proponowanych kołach to 32cm, co
wpływa na bezpieczeństwo pacjenta.
Odpowiedź nr 37
Tak, Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy łóżko wyposażone w tworzywowe, pojedyncze
koła o średnicy 125 mm.
Pytanie nr 38 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w barierki, których blokady
zlokalizowane są w ich dolnej części od strony nóg pacjenta? Barierka blokowana jest
poprzez oznaczony zatrzask sprężynowy, dzięki czemu opuszczenie barierki następuje
w dwóch ruchach.
Umieszczenie blokady w takim miejscu uniemożliwia pacjentowi samowolne opuszczenie
barierki, a w momencie potrzeby pozwala na szybką reakcję personelowi medycznemu.
Odpowiedź nr 38
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w barierki, których blokady
zlokalizowane są w ich dolnej części od strony nóg pacjenta.
Pytanie nr 39 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w dwa panele sterowania?
Jeden panel dla personelu z subtelnie podświetlonymi przyciskami umożliwiający pełną
regulację funkcji łóżka oraz ich blokadę. Drugi panel pacjenta z ograniczoną ilością funkcji,
które mogą być zablokowane z panelu personelu. Oba panele wyposażone w uchwyty do
powieszenia na barierce lub szczycie łóżka.
Odpowiedź nr 39
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 40 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia panelu sterowania w przycisk STOP (lub
inny)?
Jest to rozwiązanie stosowane przez ograniczoną ilość producentów łózek, co może
doprowadzić do uniemożliwienia stanięcia do postępowania konkurencji.
Odpowiedź nr 40
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 41 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia pilota w dodatkowy przycisk aktywujący
funkcje regulacyjne?
Oferowane rozwiązanie wyposażone jest w selektywną lub całkowitą blokadę funkcji, co
uniemożliwia osobom trzecim samowolną regulację bez wiedzy personelu. Dodatkowy
przycisk aktywacyjny oferowany jest przez ograniczoną ilość producentów łózek, co może
doprowadzić do uniemożliwienia stanięcia do postępowania konkurencji.
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Odpowiedź nr 41
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 42 – Część 1 I - łóżka szpitalne
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu określającego umiejscowienie mechanizmu blokady
barierki w jej górnej części?
W przypadku łóżek elektrycznych personel dysponuje możliwością zmiany wysokości całego
łóżka (w tym barierki), dzięki czemu każdy może unieść/opuścić łózko tak, aby regulacja
barierki była wygodna i bezpieczna. Rozwiązanie, w którym mechanizm zwalania barierki
umieszczony jest w jej górnej części ułatwia dostęp i samowolne opuszczenie barierki
pacjentowi, co może być niebezpieczne dla pacjenta. Dodatkowo mechanizm zwalniania
blokady w górnej części łóżka to cecha łóżka jednego z producentów, co może doprowadzić
do uniemożliwienia stanięcia do postępowania konkurencji.
Odpowiedź nr 42
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 43 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 475mm? Oferowane rozwiązanie
nieznacznie odbiega od wymaganego przez zamawiającego.
Odpowiedź nr 43
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o głębokości 475mm.
Pytanie nr 44 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 740mm? Oferowana wartość nie
uwzględnia wysokości relingów umieszczonych na górnym blacie szafki.
Odpowiedź nr 44
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wysokości 740 mm.
Pytanie nr 45 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe
Czy zamawiający dopuści szafkę, w której zamiast relingu na bocznej ścianie znajduje się
wieszak na ręcznik pacjenta?
Odpowiedź nr 45
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki, w której zamiast relingu na bocznej ścianie znajduje
się wieszak na ręcznik pacjenta.
Pytanie nr 46 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe
Czy zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowego miejsca na „papcie” / butelki wody z boku
szafki? W oferowanym rozwiązaniu skupiono się na praktyczności i łatwości czyszczenia
poszczególnych elementów. Dodatkowe zewnętrze elementy (tak jak np. wskazane miejsce
przechowywania wody) mogą utrudnić dokładne czyszczenie i dezynfekcję powierzchni
szafki.
Odpowiedź nr 46
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 47 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe
Czy zamawiający dopuści szafkę na 4 kołach o średnicy 60mm? Reszta parametrów zgodna
z wymaganiami zamawiającego. Oferowane rozwiązanie jest wystarczające do wygodnego
i bezpiecznego przemieszczania szafki.
Odpowiedź nr 47
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę na 4 kołach o średnicy 60mm. Reszta parametrów
zgodna z wymaganiami zamawiającego.
Pytanie nr 48 – Część 1 II – szafki przyłóżkowe
Czy zamawiający wyłączy szafki przyłóżkowe do pakietu oddzielnego od łóżek elektrycznych?
Odpowiedź nr 48
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.
Instytut Matki i Dziecka
www.imid.med.pl

7

Pytanie 49 Część 1 III - szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem bocznym
Czy zamawiający wyłączy szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem bocznym od oddzielnego
pakietu?
Odpowiedź nr 49
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie 50 Część 1 III - szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem bocznym
Czy zamawiający zrezygnuje z szafek z wysuwanym blatem, a wyrazi zgodę na dostawę
kolejnych 10 szt. opisanych w części II?
Odpowiedź nr 50
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 51 Dostawa i gwarancja
Czy zamawiający zmieni termin dostawy sprzętu na 8 tygodni od dnia podpisania umowy /
wpłynięcia zamówienia?
Odpowiedź nr 51
Nie, Zamawiający nie zmieni terminu dostawy sprzętu na 8 tygodni od dnia podpisania
umowy / wpłynięcia zamówienia.
Pytanie nr 52 Dostawa i gwarancja
Prosimy o doprecyzowanie czy w §5 pkt. 5 zamawiający ma na myśli usługi objęte gwarancją
(przeglądy okresowe) i naprawy usterek powstałych bez winy zamawiającego, użytkownika.
Awarie i uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub siły wyższej nie są objęte gwarancją
producenta.
Odpowiedź nr 52
Zamawiający ma na myśli usługi objęte gwarancją (przeglądy okresowe) i naprawy
wszystkich usterek niezależnie od przyczyny uszkodzenia.
Pytanie nr 53 Dostawa i gwarancja
Prosimy o doprecyzowane czy czas określony w §5 pkt. 7 dotyczy dni pracujących czy
kalendarzowych? Prosimy o zmianę zapisu określającej czas reakcji na 48h.
Odpowiedź nr 53
Czas określony w §5 pkt. 7 dotyczy dni kalendarzowych. Czas reakcji zgodnie z zapisami
SIWZ.
Pytanie nr 54 Dostawa i gwarancja
Czy zamawiający przedłuży czas określony w §5 pkt. 9 na 10 dni roboczych dla części
sprowadzanych spoza terenu UE?
Odpowiedź nr 54
Nie, zamawiający nie przedłuży czasu określonego w §5 pkt. 9 na 10 dni roboczych dla części
sprowadzanych spoza terenu UE.
Pytanie nr 55 Dostawa i gwarancja
Czy zamawiający?
Odpowiedź nr 55
Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
Pytanie nr 56 SIWZ
Jaki dokument, określony, jako certyfikat zgodności określony w rozdziale VI, §2, pkt. 1b
Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź nr 56
Zamawiający ma na myśli certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie
o wyrobach medycznych.
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Pytanie nr 57 SIWZ
Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestu potwierdzającego, iż wyrób jest
dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopia stosowanego atestu np.
PZH)?
Oferowane rozwiązania posiadają wszystkie niezbędne dokumenty wymagane prawem do
stosowania ich w jednostkach służby zdrowia.
Odpowiedź nr 57
Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestu potwierdzającego, iż wyrób jest
dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.
Pytanie nr 58 Załącznik nr 6 do SIWZ, Część 1 – elektryczne łóżko szpitalne – 32
sztuki.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne łóżka szpitalne o następujących
parametrach (parametry oferowanych łóżek odpowiadają wymaganiom sprzętowym
stawianym na oddziałach ginekologiczno-położniczych, a dopuszczenie do udziału większej
ilości Wykonawców wpłynie na obniżenie oferowanych cen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Konstrukcja łóżka pantografowa
Wymiary leża 201 cm x 85 cm bez funkcji przedłużania leża
Dwa otwory (w narożnikach od strony od głowy pacjenta) do montażu wyposażenia
dodatkowego
Elektryczna regulacja następujących funkcji z pilota przewodowego: wysokość leża,
regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu ud, regulacja
Trendelenburga i anty-Trendelenburga, funkcja autokontur
Zasilanie 230 V, 50 Hz, bez sygnalizacji włączenia do sieci
Bez funkcji CPR segmentu pleców
Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie 315 mm do 800 mm
Regulacja elektryczna pleców od 0 do 740
Regulacja elektryczna uda od 0 do 270
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 180
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 150
Leże podzielone na 4 segmenty, z 3 segmentami ruchomymi
Leże wypełnione metalowymi listwami (lamelami) zamontowanymi na stałe
Bez funkcji autoregresji
Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane w formie jednoczęściowych paneli
tworzywowych z kolorową wkładką (kolor do uzgodnienia). Szczyty wytworzone
z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania
się bakterii i wirusów. Szczyty bez możliwości zablokowania przed wyjęciem.
Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm , wszystkie koła z indywidualną
blokadą, brak koła kierunkowego
Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 215
kg (z czego waga pacjenta do 178 kg)
Łóżko z widoczną tabliczką, naklejką z informacją o dopuszczalnym obciążeniu
roboczym
Możliwość montażu do ramy łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu
rąk, wieszaków na worki moczowe
Poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra
powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są
integralną zawartością składu lakieru. Poręcze wykonane z 3 profili stalowych
o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach
z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia
jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Mechanizm zwalniania poręczy w dolnej części
poręczy, składanie poręczy przy użyciu dwóch rąk
Łóżko wyposażone w przewodowy pilot bez podświetlenia przycisków, brak przycisku
aktywacji
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•
•
•

Brak centralnego panelu sterowania (brak funkcji opisanych w punktach 20-25 tabeli)
Brak systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia
Wyposażenie łóżka: materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym, grubość
materaca 15 cm, ten sam producent łóżka i materaca, materac dostosowany
wymiarowo do łóżka, poręcze boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy
łóżka, wieszak kroplówki, wieszaki na worki moczowe.

Odpowiedź nr 58
Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie nr 59 Załącznik nr 6 do SIWZ, Część 1 – szafki przyłóżkowe – 30 sztuk.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o następujących parametrach
(parametry oferowanych szafek odpowiadają wymaganiom sprzętowym stawianym na
oddziałach ginekologiczno-położniczych, a dopuszczenie do udziału większej ilości
Wykonawców wpłynie na obniżenie oferowanych cen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia
Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej
na działanie promieni UV
Szerokość całkowita: 510 mm
Głębokość całkowita: 390 mm
Wysokość całkowita: 860 mm
Blat wykonany z tworzywa ABS
Fronty szuflady i drzwiczki skrzynki szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
Blat profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania
się płynów na podłogę
Wkład boczny wykonany z tworzywa – miejsce na rzeczy pacjenta
Chromowane pręty zabezpieczające przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie
Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący
wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład
wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie
namnażania się bakterii i wirusów.
Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę
ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
Pomiędzy górną szufladą a dolną skrzynką wolna przestrzeń np. na prasę, dostęp
z obu stron
Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, dwa koła z blokadą
Możliwość wyboru kolorów drzwiczek oraz frontu szuflady
Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne

Odpowiedź nr 59
Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie nr 60
Załącznik nr 6 do SIWZ, Część 1 – szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym – 10 sztuk
1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem
bocznym o następujących parametrach (parametry oferowanych szafek odpowiadają
wymaganiom sprzętowym stawianym na oddziałach ginekologiczno-położniczych,
a dopuszczenie do udziału większej ilości Wykonawców wpłynie na obniżenie
oferowanych cen):

•
•
•

Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie
Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia
Szerokość: 510 mm
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•
•
•

Głębokość: 390 mm
Wysokość blatu głównego: 860 mm
Dodatkowy blat boczny wykonany z tworzywa ABS, chowany do boku szafki,
z regulacją wysokości w zakresie 760 – 1060mm i kąta nachylenia
•
Szafka przejezdna, wyposażona w cztery koła, dwa koła z blokadą
•
Możliwość wyboru kolorów drzwiczek oraz frontu szuflady
•
Blaty główny oraz boczny wykonane z tworzywa ABS z użyciem nanotechnologii
srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów,
odpornego na
środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę
•
Fronty szuflady i drzwiczki skrzynki szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo
•
Blaty główny oraz boczny profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą
możliwość zlewania się płynów na podłogę
•
Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący
wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład
wykonany z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie
namnażania się bakterii i wirusów.
•
Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę
ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta)
•
Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek
•
Pomiędzy górną szufladą a dolną skrzynką wolna przestrzeń np. na prasę, dostęp
z obu stron
•
Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej
na działanie promieni UV
•
Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne
Odpowiedź nr 60
Zgodnie z zapisami SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie nr 61 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas reakcji serwisu wskazany w §5 ustęp
7 z 24 do 48 godzin od momentu zawiadomienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną?
Odpowiedź nr 61
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 62 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że czas reakcji serwisu wskazany w §5 ustęp 7
będzie liczony tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Odpowiedź nr 62
Zamawiający informuję, że czas reakcji serwisu będzie liczony od momentu zawiadomienia
drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Pytanie nr 63 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin skutecznej naprawy wskazany
w §5 ustęp 9a z 2 do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy) ?
Odpowiedź nr 63
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 64 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin skutecznej naprawy wskazany
w §5 ustęp 9b z 5 do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy) ?
Odpowiedź 64
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 65 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin skutecznej naprawy wskazany
w §5 ustęp 9c z 7 do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) ?
Odpowiedź 65
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 66 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z §5 ustęp 13 na: „W przypadku 3 –
krotnie powtarzającej się istotnej usterki, wadliwy element urządzenia zostanie wymieniony
na nowy (zgodnie z przedmiotem zamówienia, wolny od wad) na własny koszt w terminie 30
dni od daty wystawienia karty pracy; elementy drobne wymieniane są każdorazowo” ?
Odpowiedź 66
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 67 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z §8 ustęp 2.1.a) na: „występującego
w terminie oddania urządzenia do eksploatacji, określonym w § 4 ust. 4 umowy, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości
brutto tej części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie” ?
Odpowiedź 67
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 68 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z §8 ustęp 2.1.b) na: „występującego
w terminie określonym w § 5 ust. 7 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości brutto tej części przedmiotu
umowy, której dotyczy opóźnienie”
Odpowiedź nr 68
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 69 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z §8 ustęp 2.1.c) na: „występującego
w terminie naprawy, określonym w § 5 ust. 9 umowy, oraz w § 5 ust. 10 umowy,
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1
% wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie” ?
Odpowiedź nr 69
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 70 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapis z §8 ustęp 2.1.d) na: „występującego
w terminie dostawy, określonym w § 5 ust. 13 umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara
umowna w wysokości za każdy dzień opóźnienia po 0,1 % wartości brutto tej części
przedmiotu umowy, której dotyczy opóźnienie” ?
Odpowiedź nr 70
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 71 Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy.
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §8 ustęp 2.2
z 0,2% do 0,1% ceny brutto?
Odpowiedź nr 71
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 72
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane
rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.
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Odpowiedź nr 72
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka ze szczytami bez blokady na czas transportu.
Pytanie nr 73
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników
lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?
Odpowiedź nr 73
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z metalowych płaskowników lakierowanych
proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl.
Pytanie nr 74
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji o podłączeniu do gniazdka?
Odpowiedź nr 74
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez informacji o podłączeniu do gniazdka.
Pytanie nr 75
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest
parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź nr 75
Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm.
Pytanie nr 76
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu - segmenty
leża: plecy, udo, podudzie, siedzisko – po jednym panelu z polipropylenu w każdym
segmencie, z najcięższym panelem o wadze 2,25 kg?
Odpowiedź nr 76
Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu segmenty leża: plecy, udo, podudzie, siedzisko – po jednym panelu z polipropylenu
w każdym segmencie, z najcięższym panelem o wadze 2,25 kg
Pytanie nr 77
Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9
cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego
stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich
leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu
przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do
bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz
większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca,
który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.
Odpowiedź nr 77
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 78
Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak
CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.
Odpowiedź nr 78
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 79
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź nr 79
Nie, Zamawiający nie dopuści 6 tygodniowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 80
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot bez podświetlanych przycisków?
Odpowiedź nr 80
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Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w pilot bez podświetlanych przycisków.
Pytanie nr 81
Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym bez 3 stref kolorystycznych, co
w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych łóżka?
Odpowiedź nr 81
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z panelem centralnym bez 3 stref kolorystycznych.
Pytanie nr 82
Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwiękowym wskaźnikiem na pilocie informującym
o zablokowanej funkcji?
Odpowiedź nr 82
Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko z dźwiękowym wskaźnikiem na pilocie informującym
o zablokowanej funkcji.
Pytanie nr 83
Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością użycia przycisku świadomego użycia
w przypadku kiedy dana funkcja jest zablokowana? Przycisk taki dostępny jest tylko na
panelu centralnym.
Odpowiedź nr 83
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka z możliwością użycia przycisku świadomego użycia
w przypadku kiedy dana funkcja jest zablokowana – Przycisk taki dostępny jest tylko na
panelu centralnym.
Pytanie nr 84
Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechanizmem odblokowywania barierki bocznej
znajdującej się w jej dolnej części?
Odpowiedź nr 84
Zgodnie z odpowiedzią nr 7.
Pytanie nr 85
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach?
Aktywacja danej funkcji działa poprzez przytrzymanie danego piktogramu na pilocie lub
panelu i odłączenie regulacji jest w tym przypadku zbędne a może jedynie ograniczać
konkurencję.
Odpowiedź nr 85
Nie, Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach.
Pytanie nr 86
Czy Zamawiający zrezygnuje z przycisku bezpieczeństwa STOP? Aktywacja danej funkcji
działa poprzez przytrzymanie danego piktogramu na pilocie lub panelu a jego puszczenie
spowoduje zatrzymanie funkcji, dlatego przycisk bezpieczeństwa jest zbędny a może jedynie
ograniczać konkurencje.
Odpowiedź nr 87
Zgodnie z odpowiedzią nr 40.
Pytanie nr 87
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
o wymiarach zewnętrznych: szerokość 512 mm, głębokość 430 mm, wysokość 860 mm?
Odpowiedź nr 87
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
o wymiarach zewnętrznych: szerokość 512 mm, głębokość 430 mm, wysokość 860 mm
Pytanie nr 88
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
z drzwiczkami i frontami szuflad metalowymi, lakierowanymi proszkowo?
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Odpowiedź nr 88
Zgodnie z odpowiedzią nr 11.
Pytanie nr 89
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
z blatem głównym wyposażonym w jeden reling oraz dwie listwy ochronne?
Odpowiedź nr 89
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
z blatem głównym wyposażonym w jeden reling oraz dwie listwy ochronne.
Pytanie nr 90
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
z uchwytem na ręczniki, na relingu znajdującym się na blacie głównym, umieszczonym
wzdłuż bocznej ścianki?
Odpowiedź nr 90
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
z uchwytem na ręczniki, na relingu znajdującym się na blacie głównym, umieszczonym
wzdłuż bocznej ścianki.
Pytanie nr 91
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
z komorą przedzieloną wyciąganą metalową półką?
Odpowiedź nr 91
Zgodnie z odpowiedzią nr 14.
Pytanie nr 92
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
gdzie pomiędzy górną szufladą, a dolną komorą znajduje się wolna przestrzeń o wysokości
17,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź nr 92
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym,
gdzie pomiędzy górną szufladą, a dolną komorą znajduje się wolna przestrzeń o wysokości
17,5 cm.
Pytanie nr 93
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez kosza na kapcie?
Odpowiedź nr 93
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej bez kosza na kapcie.
Pytanie nr 94
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?
Odpowiedź nr 94
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową oraz szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
wyposażoną w koła o średnicy 50 mm.
Pytanie nr 95
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie
760-1060 mm?
Odpowiedź nr 95
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie
760-1060 mm.
Pytanie nr 96
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, z blokadą kół znajdującą
się bezpośrednio przy kółkach?
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Odpowiedź nr 96
Nie, Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, z blokadą kół
znajdującą się bezpośrednio przy kółkach
Pytanie nr 97 SIWZ – Rozdział VI, punkt 5.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona w ramach Części nr 1 (łóżka i szafki) Atestu higienicznego
potwierdzającego, iż wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia?
Takie potwierdzenie stanowi dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu
do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych oraz Deklaracja Zgodności.
Odpowiedź nr 97
Zgodnie z odpowiedzią nr 57.
Pytanie nr 98 SIWZ – Rozdział VI, punkt 5.
Czy Zamawiający dopuści, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
w ramach Części nr 1 (łóżka i szafki), złożył na wezwanie Zamawiającego Certyfikaty
potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli (lakier,
tworzywo) wydane przez producentów zastosowanego lakieru oraz tworzywa sztucznego?
Odpowiedź nr 98
Tak, Zamawiający dopuści, aby Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
w ramach Części nr 1 (łóżka i szafki), złożył na wezwanie Zamawiającego Certyfikaty
potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli (lakier,
tworzywo) wydane przez producentów zastosowanego lakieru oraz tworzywa sztucznego.
Pytanie nr 99 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia
zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego
podłączenia do sieci?
Odpowiedź nr 99
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację
włączenia zasilania, czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji
samego podłączenia do sieci.
Pytanie nr 100 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża
w zakresie od 350 do 810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy
od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź nr 100
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża
w zakresie od 350 do 810 mm.
Pytanie nr 101 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże 4 segmentowe
gdzie segmenty leża wypełnione są panelami z siatki, mocowanymi na stałe – jeden panel na
każdy segment leża?
Odpowiedź nr 101
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalnego posiadającego leże 4
segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami z siatki, mocowanymi na stałe –
jeden panel na każdy segment leża.
Pytanie nr 102 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4 segmentowe
gdzie segmenty leża wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi
w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża?
Odpowiedź nr 102
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże 4
segmentowe gdzie segmenty leża wypełnione są panelami tworzywowymi z płyty HPL
łatwymi w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża
Pytanie nr 103 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami
mocowanymi na stałe?
Odpowiedź nr 103
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym
panelami mocowanymi na stałe.
Pytanie nr 104 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami
o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg?
Odpowiedź nr 104
Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami
o wadze pojedynczego panelu przekraczającej wartość 1 kg, jednak nie więcej niż 2,5 kg.
Pytanie nr 105 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną
funkcję autoregresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko
do tyłu, ale i do góry (ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez
systemu teleskopowego?
Odpowiedź nr 105
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania łóżka bez systemu teleskopowego.
Pytanie nr 106 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty
tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną
wklejaną od frontu szczytu?
Odpowiedź nr 106
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty
tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną
wklejaną od frontu szczytu.
Pytanie nr 107 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty
wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby
stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu tym samym bez
graficznej informacji o zablokowanych/odblokowanych szczytach?
Odpowiedź nr 107
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 108 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę
kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach
zapewniając do nich z każdej strony łóżka?
Odpowiedź nr 108
Tak, Zmawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną
blokadę kół uruchamianą za pomocą czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy
kołach zapewniając do nich z każdej strony łóżka.
Pytanie nr 109 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła w obudowie
tworzywowej?
Odpowiedź nr 109
Tak, Zmawiający dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła w obudowie
tworzywowej.
Pytanie nr 110 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne
z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciągnięcie
mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz
składana wzdłuż ramy leża, bez potrzeby jej podnoszenia?
Odpowiedź nr 110
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 111 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot z czytelnymi
piktogramami dla każdej funkcji, bez funkcji podświetlanych przycisków?
Odpowiedź nr 111
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 112 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wymóg zawarty w punkcie nr 20 tabeli
technicznej mówiący o możliwości uzyskania pozycji antyszokowej, krzesła kardiologicznego
oraz pozycji CPR, dotyczy możliwości uzyskania tych funkcji tylko z centralnego panelu
sterowania?
Odpowiedź nr 112
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 113 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel
sterowania z czytelnymi piktogramami z wyróżnionymi kolorystycznie pozycjami antyszokowa
oraz CPR, bez podziału na pola o różnej kolorystyce?
Odpowiedź nr 113
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 114 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel
sterowania z zabezpieczeniem użycia funkcji krzesła kardiologicznego poprzez konieczność
użycia przycisku aktywującego tą funkcji a następnie wybranie przycisku realizującą funkcję,
bez możliwości jej zablokowania poprzez np. pokrętło?
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Odpowiedź nr 114
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.
Pytanie nr 115 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone pilot przewodowy
z jedną diodą informującą o stanie blokady funkcji oraz w panel sterowania posiadający
specjalne piktogramy z pokrętłami wskazujące obecny stan blokady funkcji elektrycznych
łóżka, zamiast rozwiązania opisanego w SIWZ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od
wymaganego w SIWZ z uwagi na jego bezawaryjność, przy zastosowaniu np. tylko diod w przypadku przepalenia diody wskaźnika operator nie będzie w stanie wizualnie ustalić
stanu blokady.
Odpowiedź nr 115
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.
Pytanie nr 116 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa
STOP?
Odpowiedź nr 116
Zgodnie z odpowiedzią nr 40.
Pytanie nr 117 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed
nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za
pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed
nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność podniesienia pokrywy zabezpieczającej
pulpit a następnie wciśnięcie przycisku uruchamiającego wybraną funkcję? Oferowane
rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ.
Odpowiedź nr 117
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 118 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez
systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak
posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy oraz system dezaktywujący pilot przewodowy
po upływie ok. 60 sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia
regulacji?
Odpowiedź nr 118
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.
Pytanie nr 119 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne
z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną
poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości, umożlwiającej
jednocześnie składanie poręczy za pomocą jednej ręki?
Odpowiedź nr 119
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.
Pytanie nr 120 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe I. Elektryczne łóżko
szpitalne
Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materaca szpitalnego tego samego
producenta co łóżka, wymóg ten należy traktować jako nadmierny, uniemożliwiający złożenie
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oferty Wykonawcom będącymi np. producentami łóżek i dystrybutorami materacy
szpitalnych. Wymóg określony w punkcie 28 tabeli Zestawienie parametrów wymaganych
jest restrykcyjny i znacząco ogranicza określoną w art. 7 ust. 1 ustawy PZP zasadę uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie dopuszczenie wykonawców nie
mających w swojej ofercie produkcyjnej materacy wpłynie bezpośrednio na wysokość cen
oferowanych wyrobów, natomiast nie musi wpłynąć na jakość oferowanych wyrobów.
Odpowiedź nr 120
Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania materaca szpitalnego tego samego
producenta co łóżka.
Pytanie nr 121 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400
mm?
Odpowiedź nr 121
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość
400 mm.
Pytanie nr 122 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840
mm?
Odpowiedź nr 122
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość
840 mm.
Pytanie nr 123 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400
mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki?
Odpowiedź nr 123
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość
400 mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki.
Pytanie nr 124 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840
mm oraz 870 wraz z relingami?
Odpowiedź nr 124
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840
mm oraz 870 wraz z relingami?
Pytanie nr 125 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą fronty szuflady
i drzwi komory wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze
wybranym przez Zamawiającego, odporne na wysoką temperaturę oraz środki
dezynfekcyjne?
Odpowiedź nr 125
Zgodnie z odpowiedzią nr 11.
Pytanie nr 126 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat nie posiada
krawędzi zabezpieczonych tworzywowymi listwami?
Odpowiedź nr 126
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.
Pytanie nr 127 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną
na prowadnicach suwnych?
Odpowiedź nr 127
Instytut Matki i Dziecka
www.imid.med.pl

20

Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej z szufladą wysuwaną
na prowadnicach suwnych.
Pytanie nr 128 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z komorą szafki podzieloną
wyciąganą metalową półką?
Odpowiedź nr 128
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z komorą szafki
podzieloną wyciąganą metalową półką.
Pytanie nr 129 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną
szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm?
Odpowiedź nr 129
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy
górną szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm
Pytanie nr 130 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku
wyprofilowane miejsce na dwie butelki z wodą oraz miejsce na papcie lub inne rzeczy
pacjenta, zamiast kosza?
Odpowiedź nr 130
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku
wyprofilowane miejsce na dwie butelki z wodą oraz miejsce na papcie lub inne rzeczy
pacjenta, zamiast kosza.
Pytanie nr 131 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe II. Szafki przyłóżkowe
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy
50 mm?
Odpowiedź nr 131
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła
o średnicy 50 mm.
Pytanie nr 132 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400
mm?
Odpowiedź nr 132
Zgodnie z odpowiedzią 121.
Pytanie nr 133 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840
mm?
Odpowiedź nr 133
Zgodnie z odpowiedzią 122.
Pytanie nr 134 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400
mm oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki?
Odpowiedź nr 134
Zgodnie z odpowiedzią 123.
Pytanie nr 135 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840
mm oraz 870 wraz z relingami?
Odpowiedź nr 135
Zgodnie z odpowiedzią 124.
Pytanie nr 136 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
regulowanym w zakresie od 740 do 1040 mm?
Odpowiedź nr 136
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym
regulowanym w zakresie od 740 do 1040 mm.
Pytanie nr 137 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ
podwójnych kół pozwalający pacjentowi lub personelowi medycznemu na zablokowanie
szafki poprzez przyciśnięcie blokady przy kołach tym samym poprzez konieczność
opuszczenia przez pacjenta łóżka? Dotyczy punktu 8 oraz 9 tabeli technicznej.
Odpowiedź nr 137
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej posiadającej układ
podwójnych kół pozwalający pacjentowi lub personelowi medycznemu na zablokowanie
szafki poprzez przyciśnięcie blokady przy kołach tym samym poprzez konieczność
opuszczenia przez pacjenta łóżka.
Pytanie nr 138 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy
50 mm?
Odpowiedź nr 138
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła
o średnicy 50 mm.
Pytanie nr 139 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą fronty szuflady
i drzwi komory wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze
wybranym przez Zamawiającego, odporne na wysoką temperaturę oraz środki
dezynfekcyjne?
Odpowiedź nr 139
Zgodnie z odpowiedzią nr 11.
Pytanie nr 140 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat nie posiada
krawędzi zabezpieczonych tworzywowymi listwami?
Odpowiedź nr 140
Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.
Pytanie nr 141 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną
na prowadnicach suwnych?
Odpowiedź nr 141
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szafki przyłóżkowej z szufladą wysuwaną
na prowadnicach suwnych.
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Pytanie nr 142 Część nr 1 – łóżka i szafki przyłóżkowe III. Szafki przyłóżkowe
z wysuwanym blatem bocznym
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną
szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm?
Odpowiedź nr 142
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy
górną szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm
Pytanie nr 143 SIWZ
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania atestu higienicznego dla łóżek oraz szafek
przyłóżkowych - w zakresie części nr 1.
Odpowiedź nr 143
Zgodnie z odpowiedzią nr 57.
Pytanie nr 144 SIWZ
Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu potwierdzającego skuteczność
zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli wydane przez akredytowane
laboratorium - w zakresie wyrobów objętych częścią 1.
Odpowiedź nr 144
Tak, Zamawiający
odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu potwierdzającego
skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia mebli wydane przez
akredytowane laboratorium - w zakresie wyrobów objętych częścią 1.
Pytanie nr 145 Dotyczy: Zapisu w rozdz. VI pkt 5 p.pkt 2 SIWZ (wymagane
dokumenty na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego)
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty atestów, zaświadczeń
i certyfikatów z pozycji od 3) do 6) ? Ww. dokumenty dotyczą projektowania i produkcji
mebli.
Odpowiedź nr 145
Tak, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty atestów, zaświadczeń
i certyfikatów z pozycji od 3) do 6).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Iwona Matysiak

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie niniejszego pisma,
zgodnie z art. 18 ust. 2 przepisy przejściowe ustawy Prawo zamówień publicznych na e-mail:
justyna.michalak@imid.med.pl
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 04 kwietnia 2017 r.
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