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A.ZP-271-18/19                                     Zakopane 2019-10-18 
 
         WSZYSCY 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę łóżek wzmożonego nadzoru, materacy 
przeciwodleżynowych na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
w Zakopanem 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
1) Pytanie 1 dot. pkt. 1 - Łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru 
posiadające długość całkowitą łóżka bez przedłużenia wynoszącą 215,8cm?  
Odp.: TAK, wprowadzenie wymiaru maksymalnego miało na celu upewnienie się, 
że łózko na pewno zmieści się w jednej z wind w szpitalu. Skrócenie łóżka o 2 
mm jest do zaakceptowania. 
 
2) Pytanie 2 dot. pkt. 34 - Łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru 
posiadające zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz oraz wbudowany akumulator 
(zasilanie awaryjne)?  
Odp.: TAK, łóżko posiada w/w parametr w zakresie dopuszczalnym. 
 
3) Pytanie 3 dot. pkt. 1 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające długość całkowitą łóżka bez przedłużenia wynoszącą 215,8cm? 
Odp.:  TAK, wprowadzenie wymiaru maksymalnego miało na celu upewnienie się, 
że łózko na pewno zmieści się w jednej z wind w szpitalu. Skrócenie łóżka o 2 
mm jest do zaakceptowania. 
 
4) Pytanie 4 dot. pkt. 6 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 
segmentów leża bez materaca wynoszącą 43,9cm? Zaoferowany parametr w małym 
stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe 
zaoferowanego łóżka.  
Odp.: TAK, łóżko posiada w/w parametr w zakresie minimalnie odbiegającym od 
zakresu dopuszczalnego (39cm ±4cm). 
 
5) Pytanie 5 dot. pkt. 7 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 
segmentów leża bez materaca wynoszącą 80,8cm? Zaoferowany parametr w małym 
stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe 
zaoferowanego łóżka.  
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Odp.: TAK, łóżko posiada w/w parametr w zakresie dopuszczalnym (76cm 
±5cm). 
 
6) Pytanie 6 dot. pkt. 21 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające elektryczną regulowaną pozycje ułatwiającą repozycjonowanie pacjenta 
- łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej, 
a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do -7° - Pozycja uzyskiwana za 
pomocą jednego przycisku?  
Odp.: TAK, w/w parametr zamieszczony z pomyłką pisarską  (Powinno być 
minimum -7°, co wynika z charakteru tej pozycji). 
 
7) Pytanie 7 dot. pkt. 24 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające pozycję wyjściową uzyskiwaną z jednego przycisku/piktogramu – 
regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje 
segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. 
Łózko zmienia wysokość, ustawia się w pozycji wysokości minimalnej. Zaoferowany 
parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na 
aspekty użytkowe zaoferowanego łóżka.  
Odp.: TAK. 
 
8) Pytanie 8 dot. pkt. 29 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego przycisku 
oznaczona wyraźnym kolorem alarmowym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek 
bocznych.  Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania sekcji 
leża. Łóżko nie ustawia się w najniższej pozycji? Zaoferowany parametr w małym stopniu 
odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego 
łóżka.  
Odp.: TAK. 
 
9) Pytanie 9 dot. pkt. 41 - Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko wzmożonego nadzoru z 
wagą posiadające wagę z zakresem pomiarowym od 10 do 250 kg?  
Odp.: TAK, łóżko posiada w/w parametr w zakresie dopuszczalnym (w 
specyfikacji nie podano parametru wagi minimalnej). 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na termin wprowadzenia wpływają 
na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
Zmiana siwz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego   
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