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                  SP ZOZ Szpital Psychiatryczny jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 

Toszek, 11.01.2021 r. 

         
 

 
  

dotyczy: postępowania nr 21/PN/DEG/AS/2020 na dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, 

akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ 

Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu 

„Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II” 

 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 

jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 28.12.2020 r. 

Pytanie 1: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia, która w przypadku łóżka 

hydraulicznego wydaje się elementem zbędnym? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia. 

 

Pytanie 2: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga łóżek o minimalnej średnicy koła 120 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ 

w załączniku nr 3/I do SIWZ  

 

Pytanie 3: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm. Tym samym zmianie 

ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ  

 

Pytanie 4: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 410-810 mm. Tym samym zmianie 

ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ  
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Pytanie 5: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga szafki przyłóżkowej z blatem bocznym składnym z boku szafki. Tym samym zmianie 

ulegają zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ 

 

Pytanie 6: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o charakterystyce dwustronnej, którą można postawić 

zarówno z prawej, jak i lewej strony łózka (bez ingerencji narzędzi)? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o charakterystyce dwustronnej, którą można postawić zarówno 

z prawej, jak i lewej strony łózka (bez ingerencji narzędzi) 

 

Pytanie 7: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą na prowadnicach rolkowych? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szafkę z szufladą na prowadnicach rolkowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy 

SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ 

 

Pytanie 8: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą o wysuwie jednostronnym? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z szufladą o wysuwie jednostronnym. 

 

Pytanie 9: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z tworzywowymi kółkami, co nie wpływa na walory 

użytkowe szafki? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby kółka montowane do szafki posiadały trzpień metalowy wkładany do szafki. 

Same kółka mogą być tworzywowe. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do 

SIWZ 

 

 

Pytania z dnia 29.12.2020 r. 

Pytanie 10: 
Pakiet III pkt 2 

Prosimy o dopuszczenie maty ślizgowej z uchwytami przeznaczonej do przesuwania pacjenta w 

płaszczyźnie poziomej np. z łózka na wózek. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza matę ślizgową z uchwytami przeznaczonej do przesuwania pacjenta w płaszczyźnie 

poziomej np. z łózka na wózek. Musi ona jednak posiadać usztywnienie. 

 

Pytanie 11: 
Pakiet III pkt 3 i 4 

Prosimy o dopuszczenie maty wykonanej w 100% z poliestru 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza matę wykonaną z poliestru. Musi natomiast być miękka wkładka z pianki. Tym 

samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/III do SIWZ 

 

Pytanie 12: 
Pakiet III pkt 5 

Prosimy o dopuszczenie 8 uchwytów z polipropylenu 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 8 uchwytów z polipropylenu Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/III do SIWZ 

 

Pytanie 13: 
Pakiet III pkt 6 

Prosimy o dopuszczenie wymiarów 90x200 cm 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wymiary 90x200 cm Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 

3/III do SIWZ 

 

Pytanie 14: 
Pakiet III pkt 7 

Prosimy o dopuszczenie nośności 160 kg  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza nośność 160 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/III do 

SIWZ 

 

Pytanie 15: 
Pakiet IV pkt 4 

Prosimy o dopuszczenie średnicy 42 cm 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza średnicę 42 cm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IV do 

SIWZ 

 

Pytanie 16: 
Pakiet IV pkt 5 

Prosimy o dopuszczenie wagi 1,7 kg 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wagę 1,7 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IV do 

SIWZ. 

 

Pytanie 17: 
Pakiet IV 

Czy przyrząd ma mieć zintegrowany uchwyt do przenoszenia? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby przyrząd miał zintegrowany uchwyt do przenoszenia. Tym samym zmianie 

ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/IV do SIWZ. 

 

Pytania z dnia 30.12.2020 r. 

Pytanie 18: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżka bez tworzywowej osłony podwozia? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia. 

 

Pytanie 19: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżka z nożną hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 405-805mm +/- 

10mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżko z nożną hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 405-805mm +/- 10mm. 

Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ. 

 

Pytanie 20: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne odejmowane od ramy leża z użyciem 

narzędzi? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w poręcze boczne odejmowane od ramy leża z użyciem 

narzędzi 

 

Pytanie 21: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod 

ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierek? Ten 

sposób montażu gwarantuje stabilność barierek i ogranicza ich chybotliwość. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod 

ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierek 

 

Pytanie 22: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści łóżka niewyposażone w listwy odbojowe? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu listw odbojowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/I do SIWZ. 

 

Pytanie 23: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści stoliki przyłóżkowe ze stolikiem bocznym obrotowym? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza stolików przyłóżkowych ze stolikiem bocznym obrotowym. 

 

Pytanie 24: 
Pakiet VI 

Czy Zamawiający dopuści wózki wyposażone w barierki składane z aluminium, stali węglowej i tworzywa 

sztucznego? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózków wyposażonych w barierki składane z aluminium, stali węglowej i 

tworzywa sztucznego 

 

 

 



5 | S t r o n a  

 

Pytanie 25: 
Pakiet VI 

Czy Zamawiający dopuści wózki wyposażone szczyty wykonane ze stali węglowej pokrytej powłoką 

chromo-niklową wypełnione płytą HPL? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózków wyposażonych szczyty wykonane ze stali węglowej pokrytej powłoką 

chromo-niklową wypełnione płytą HPL 

 

Pytanie 26: 
Pakiet VI 

Czy Zamawiający dopuści wózki z regulacją hydrauliczną w zakresie 62-92cm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózki z regulacją hydrauliczną w zakresie 62-92cm. Tym samym zmianie ulegną 

zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VI do SIWZ. 

 

Pytanie 27: 
Pakiet VI 

Czy Zamawiający dopuści wózki o masie (wadze) 140 kg +/- 2 kg? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka o wadze 140 kg. 

 

Pytanie 28: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

dokonywana jest za pomocą siłowników hydraulicznych przy użyciu klarownie oznaczonych pedałów 

nożnych? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka w którym regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

dokonywana jest za pomocą siłowników hydraulicznych. 

 

Pytanie 29: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażone w 4 koła jezdne pojedyncze fi 150mm oraz wyposażony w 5 

koło ułatwiające manewrowanie wózkiem? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka wyposażonego w 4 koła jezdne pojedyncze fi 150mm oraz wyposażony 

w 5 koło ułatwiające manewrowanie wózkiem. 

 

Pytanie 30: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści wózek bez listwy aluminiowej wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka bez listwy aluminiowej wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami. 

 

Pytanie 31: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe. Tym samym zmianie ulegną 

zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 
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Pytanie 32: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2100mm +/- 10mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek o długości całkowitej 2100mm +/- 10mm. Tym samym zmianie ulegną 

zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 

 

Pytanie 33: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości leża w zakresie 620-920mm +/-10mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek o regulacji wysokości leża w zakresie 620-920mm +/-10mm. Tym samym 

zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 

 

Pytanie 34: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści kozetki bez wycięć na twarz w podgłówku oraz w leżu na twarz pacjenta z 

zatyczką? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki bez wycięć na twarz w podgłówku oraz w leżu na twarz pacjenta z 

zatyczką. 

 

Pytanie 35: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści kozetki o szerokości 550mm +/- 10mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki o szerokości 550mm +/- 10mm. 

 

Pytania z dnia 05.01.2021 r. 

Pytanie 36: 
Pakiet X 

Proszę o wyjaśnienie jak ma być osadzona półka na prowadnicach?  

Czy półki mają się wysuwać z szafy jak szuflady? Czy regulacja półki ma polegać na przełożeniu półki wraz 

z kompletem prowadnic?  

Czy mogą Państwo dołączyć przykładowe zdjęcie proponowanej szafy?   

 

Odpowiedź: 
Półki w szafach mają być metalowe. Muszą wysuwać się z szafy jak szuflady. Regulacja półki ma polegać 

przełożeniu półki wraz z kompletem prowadnic. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 

3/X do SIWZ. 

 

Pytanie 37: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000mm x 850 

mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości 850 mm. 
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Pytanie 38: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wielofunkcyjne wyposażone w barierki boczne 

składne wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w 

kierunku nóg pacjenta zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżka wyposażone w barierki boczne składne wzdłuż ramy leża poprzez 

odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta zgodnie z normą 

bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 

3/I do SIWZ. 

 

Pytanie 39: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wykonane ze stali 

malowanej proszkowo? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo 

 

Pytanie 40: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wykonane ze stali nierdzewnej? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżka wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

Pytanie 41: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty wypełnione płytą HPL o 

grubości 6 mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm. 

 

Pytanie 42: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty bez możliwości demontażu z 

nich płyty HPL? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty bez możliwości demontażu z nich płyty HPL. 

 

Pytanie 43: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane 

w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w 

gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby szczyty mogły być demontowane bez konieczności użycia narzędzi. 

 

Pytanie 44: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające tylko krążki odbojowe w 

narożnikach łóżka? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu listw odbojowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/I do SIWZ. 

 

Pytanie 45: 
Pakiet I 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne nie posiadające drabinki szczebelkowej do 

podciągania się pacjenta ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w drabinkę szczebelkową. 

 

Pytanie 46: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową  posiadającą stolik do karmienia składany 

do boku szafki – stolik można pochylić, a także regulować jego wysokość  przy pomocy sprężyny gazowej? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający  wymaga szafki przyłóżkowej ze stolikiem do karmienia składanym do boku szafki z regulacją 

za pomocą sprężyny gazowej. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ. 

 

Pytanie 47: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą cztery podwójne  koła 

tworzywowe  z bieżnikiem nie brudzącym podłoża – wszystkie cztery są blokowane? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby kółka montowane do szafki posiadały trzpień metalowy wkładany do szafki. 

Same kółka mogą być tworzywowe. Zamawiający wymaga blokady indywidualnej dwóch kół. Tym samym 

zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ 

 
Pytanie 48: 

Pakiet II 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą szufladę dwustronnie 

wysuwana na prowadnicach rolkowych? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza szafkę z szufladą na prowadnicach rolkowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy 

SIWZ w załączniku nr 3/II do SIWZ 

 

Pytanie 49: 
Pakiet VI 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów  z czterema pojedynczymi 

kołami   z centralna blokada jazdy i kołem kierunkowym? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka z czterema pojedynczymi kołami z centralną blokadą jazdy i kołem 

kierunkowym. 

 

Pytanie 50: 
Pakiet VI 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów o wadze całkowitej około 90 kg? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu pacjentów o wadze całkowitej około 90 kg. Tym samym 

zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VI do SIWZ 

 

Pytanie 51: 
Pakiet VII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę nie posiadający podkładów ślizgowych  do 

przemieszczania pacjenta? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka-wanny nie posiadającego podkładów ślizgowych. 

 

Pytanie 52: 
Pakiet VII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę o długości całkowitej 1920 mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o długości całkowitej 1920 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy 

SIWZ w załączniku nr 3/VII do SIWZ 

 

Pytanie 53: 
Pakiet VII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę o szerokości wanny po dnie 620 mm ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o szerokości wanny po dnie 620 mm. Tym samym zmianie ulegną 

zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VII do SIWZ 

 

Pytanie 54: 
Pakiet VII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek- wannę o wadze 80 kg? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek-wannę o wadze 80 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/VII do SIWZ. 

 

Pytanie 55: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów  z czterema pojedynczymi 

kołami   z centralna blokada jazdy i kołem kierunkowym? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów  z czterema pojedynczymi kołami   z centralna 

blokada jazdy i kołem kierunkowym 

 

Pytanie 56: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów  posiadający jednoosiowe  krążki 

odbojowe? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe. Tym samym zmianie ulegną 

zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 
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Pytanie 57: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów o wymiarach całkowitych 2090 

mm x 790  mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu pacjentów o wymiarach całkowitych 2090 mm x 790  mm. 

Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 

 

Pytanie 58: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów  z regulacją wysokości w 

zakresie  570 -810 mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wózek do przewozu pacjentów z regulacją wysokości w zakresie  570 -810 mm. 

Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 

 

Pytanie 59: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z kątem przechyłu 

Trendelenburga 0°-20°? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z kątem przechyłu Trendelenburga 

0°-20°. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/VIII do SIWZ. 

 

Pytanie 60: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów nie posiadający możliwości 

odchylenia segmentu  uda 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów nie posiadającego możliwości odchylenia 

segmentu uda. 

 

Pytanie 61: 
Pakiet VIII 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu pacjentów z leżem dwusegmentowym 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wózka do przewozu pacjentów z leżem dwusegmentowym. 

 

Pytanie 62: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki nie posiadające uchwytów do zamówienia pasów 

stabilizacyjnych? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki nie posiadającej uchwytów do zamocowania pasów stabilizacyjnych. 

 

Pytanie 63: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki z wycięciem na twarz tylko w podgłówku? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki z wycięciem na twarz tylko w podgłówku. 

 

Pytanie 64: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki  bez zatyczki wycięcia na twarz? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki bez zatyczki wycięcia na twarz. 

 

Pytanie 65: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki o długości 190 cm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił długość kozetki w zakresie 180 cm (+/- 15 cm), podany wymiar mieści się w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 66: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki  o szerokości 55 cm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki o szerokości 55 cm. 

 

Pytanie 67: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki  bez możliwości regulacji wysokości, stała wysokość 

kozetki wynosi 550 cm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kozetki bez możliwości regulacji wysokości. 

 

Pytanie 68: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki  z obciążeniem  do 180 kg? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kozetkę z obciążeniem do 180 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/IX do SIWZ. 

 

Pytanie 69: 
Pakiet IX 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetki  o wadze około 45 kg? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kozetkę o wadze około 45 kg. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/IX do SIWZ. 

 

Pytanie 70: 
Zwracam się z prośba do Zamawiającego o podanie terminu płatności za zamówienie? 

 

Odpowiedź: 
Termin płatności przedmiotu zamówienia podaje Wykonawca w formularzu oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ 

str. 1/8) w punkcie 6 jednak nie  mniej niż 14 dni i nie więcej niż 60 dni. 
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Pytania z dnia 07.01.2021 r. 

Pytanie 71: 
Pakiet I pkt 6 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia, co jest nie potrzebne przy tego typu 

łózek ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia. 

 

Pytanie 72: 
Pakiet I pkt 7 

Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie regulacja wysokości jest elektryczna za pomocą  pilota ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją wysokości. 

 

Pytanie 73: 
Pakiet I pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z całości z ABS ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka w którym szczyty wykonane są w całości z ABS. 

 

Pytanie 74: 
Pakiet I pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści łóżko, gdzie szczyty są stalowe pokryte lakierem proszkowym wypełnione płytą 

HPL o grubości min. 6 mm ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka posiadającego szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm. 

 

Pytanie 75: 
Pakiet II pkt 4, 6 

Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną z dwoma szufladami, gdzie dolna w postaci konteneru, zaś 

dwustronność uzyskiwana jest za pomocą przekładanego blatu bocznego ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie 76: 
Pakiet II pkt 7 

Czy Zamawiający dopuści kółka tworzywowe, gdzie dwa koła z blokadą ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby kółka montowane do szafki posiadały trzpień metalowy wkładany do szafki. 

Same kółka mogą być tworzywowe. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/II do 

SIWZ 

 

Pytanie 77: 
Pakiet II pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści blat szafki wykonanej z płyty HPL? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga blatu szafki z płyty HPL. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 

3/II do SIWZ. 
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Pytanie 78: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 3 parametrów technicznych dopuści łóżko szpitalne o wymiarach leża 2000 x 850 

mm? Różnica w szerokości jest minimalna i nie ma najmniejszego wpływu na funkcjonalność łóżka. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza łóżka o szerokości 850 mm. 

 

Pytanie 79: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 4 parametrów technicznych dopuści łóżko szpitalne posiadające podstawę łóżka 

jezdną wyposażoną w cztery koła o średnicy 150 mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego, znacząco 

poprawiający mobilność łóżka.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga łóżek o minimalnej średnicy koła 120 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ 

w załączniku nr 3/I do SIWZ  

 

Pytanie 80: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 6 parametrów technicznych dopuści łóżko nie posiadające tworzywowej osłony 

podwozia? W przypadku łóżek posiadających nożną pompę hydrauliczną osłona ta nie ma większego 

znaczenia funkcjonalnego. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga tworzywowej osłony podwozia. 

 

Pytanie 81: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 7 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające nożną pompę hydrauliczną 

do regulacji wysokości w zakresie od 395 mm do 785 mm? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające nożną pompę hydrauliczną do regulacji wysokości w zakresie od 

395 mm do 785 mm. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ 

 

Pytanie 82: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 10 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające barierki boczne 

lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni z możliwością demontażu bez 

narzędzi spełniające normę EN 60601-2-52? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy 

leża za pomocą jednej dźwigni z możliwością demontażu bez narzędzi spełniające normę EN 60601-2-52 lub 

równoważną. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w załączniku nr 3/I do SIWZ 

 

Pytanie 83: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 11-12 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające szczyty wykonane w 

całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc łączenia będących miejscami 

gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi 

wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane bez użycia narzędzi? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza aby szczyty łóżka były wykonane z tworzywa. 
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Pytanie 84: 
Pakiet I  

Czy Zamawiający w pkt 13 parametrów technicznych dopuści łóżko posiadające w narożnikach leża 4 krążki 

odbojowe. Ich usytuowanie oraz konstrukcja łóżka zabezpiecza łóżko i ściany przed uszkodzeniami? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu listw odbojowych. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ w 

załączniku nr 3/I do SIWZ. 

 

Pytanie 84: 
Pakiet II 

Czy Zamawiający w pkt 8 parametrów technicznych dopuści stolik przyłóżkowy posiadający blaty (główny i 

boczny) wykonane z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami 

ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga blatu szafki z płyty HPL w kolorze do uzgodnienia.  

 

 

 

 

Z poważaniem: 

 

        Kierownik Zamówień Publicznych 

                          Anna Skandy 
  
 

 

 

 

 

 

 


