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Kraków, 17.06.2015 r.

Nasz znak : ZP.271-219.23/2015

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę łóżek i szaf lekarskich dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego 
im. S. Żeromskiego w Krakowie 

(ZP 23/2015)

Na  podstawie  ar t .  38  ust .  2  i  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na
Skarpie 66 odpowiada na zapytania złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 6 tygodni do 10 tygodni?
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy z 6 tygodni do 10 tygodni w zakresie grupy 1.

Pytanie 2
Czy w z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (prospekty, katalogi, ulotki, opracowania)
pochodzące  od  producenta,  jako  materiały  do  ogólnej  dystrybucji  mogą  nie  zawierać  wszystkich
szczegółowych  danych  parametrów  technicznych  wyszczególnionych  przez  Zamawiającego  -
Zamawiający  uzna  za  wystarczające  złożenie  dla  spełnienia  wymogu  materiałów  firmowych
dystrybutora oraz  oświadczenia,  iż  oferowany  asortyment  spełnia  wszystkie  oczekiwania
Zamawiającego?  Materiały  informacyjne  producenta  mają  charakter  reklamowy,  są  skierowane  do
nieoznaczonego  adresata  i  nie  można  wymagać,  aby  potwierdzały wszystkie  parametry  techniczne
wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie oprócz katalogów/opracowań firmowych 
producenta również materiały firmowe dystrybutora z oświadczeniem, iż oferowany asortyment 
spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego.

Pytanie 3
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szerokość wynosi 970mm, a po założeniu barierek 
1060mm oraz długości  2130mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym regulacja kąta nachylenia segmentu pleców 
odbywa się za pomocą sprężyny gazowej? Jest to rozwiązanie korzystniejsze ze względu na ergonomię 
i funkcjonalność.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego leże wypełnione jest metalową, lakierowaną kratką?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel?
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 7
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści  łóżko  nie posiadające możliwości zablokowania szczytów?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy w rozumieniu pkt. 11,12,13 Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, wyposażone w  dwupozycyjne barierki boczne 
zamontowane na ramie leża za pomocą mechanizmu zaciskowego, wykonane z profili stalowych malowanych proszkowo, 
barierki  ¾ zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, z  bezpiecznym przyciskiem uniemożliwiającym przypadkowe 
opuszczenie przez pacjenta?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi    170kg?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści  ramę łóżka w kolorze białym?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11
Dotyczy: Łóżka szpitalne z materacem, wieszakiem na kroplówki i kompletem barierek – 14 szt.
Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówkę do zamontowania w 2 miejscach na łóżku ( od strony głowy pacjenta) ?
Odpowiedź: Nie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:
1. pkt. XI.1. SIWZ: Termin składania ofert: do dnia 22.06.2015r. do godz. 11:00
2. pkt. XII. SIWZ: Termin otwarcia ofert: w dniu 22.06.2015 r. o godz. 11:30

W  związku  z  wydłużeniem  terminu  realizacji  zamówienia  w  zakresie  grupy  1  Zamawiający  nanosi  stosowne  zmiany  
w załączniku nr 1 do SIWZ – Wzór oferty oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy.
W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający modyfikuje pkt 1 pod tabelą dla grupy 1 nadając mu brzmienie: „Oświadczamy, że 
zamówienie wykonamy w terminie …................. (max. do 10) tygodni od daty podpisania umowy”, w załączniku nr 5 do SIWZ
Zamawiający modyfikuje § 3. ust. 1 nadając mu brzmienie: „Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby
Odbiorcy, dokonać montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomić oraz przeszkolić personel Odbiorcy (w za-
kresie obsługi łóżek – o ile dotyczy), na własny koszt i ryzyko, w nieprzekraczalnym terminie …………… (max. 10 – w zakresie
grupy 1, max. 6 – w zakresie grup 2 i 3) tygodni od dnia podpisania umowy” 

Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

                Zatwierdził  
                                  Dyrektor Szpitala

                                         Dr med. Zbigniew  J. Król
       


