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Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę łóżek rehabilitacyjnych pacjenta w ilości 20 sztuk, szafek przyłóżkowych dwustronnych 

w ilości 40 sztuk oraz wózka wielofunkcyjnego w ilości 1 sztuka, wraz z montażem, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji

nr sprawy ZP 19/2010

I. W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści dokona wydłużenia terminu realizacji dostawy do 6 tygodni? Oferowany sprzęt 
jest pochodzenia zagranicznego, wobec czego realizacja zamówienia jak i dostawy sprzętu ze względów lo-
gistyczna ulega znacznemu wydłużeniu.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni.

Pytanie nr 2:
dotyczy – łóżko rehabilitacyjne pacjenta – 20 szt.

Czy w rozumieniu zapisów pkt. 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dopuści łóżka o stałej regu-
lacji wynoszącej 550 mm?

Odpowiedź nr 2:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o stałej regulacji wynoszącej 550 mm.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych – jedna pozycja odpowiada jednemu pakietowi? Do-
puszczenie przez Zamawiającego ofert częściowych wpłynie na wysokość złozonych ofert, co jest korzystne 
dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 3:     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 4 tygodni?

Odpowiedź nr 4:   Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z indywidualną blokadą kół? Wymagane przez Zamawiają-
cego rozwiazanie ewidentnie sugeruje, że Zamawiający chce wybrać ofertę  jednej konkretnej firmy, która 
jako jedyna spełnia ten wymóg.

Odpowiedź nr 5:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej z indywidualną blokadą kół.
Pytanie nr 6:
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Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 65mm, co nieznacznie odbiega od para-
mettru oczekiwanego? 

Odpowiedź nr 6:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z kołami o średnicy 65mm.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką wewnętrzną szafki z dostępem tylko od frontu?

Odpowiedź nr 7:    Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej z półką wewnętrzną szafki 
z dostępem tylko od frontu. 

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na basen? Uchwyt na basen może stanowić wypo-
sażenie łóżka.

Odpowiedź nr 8:     Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej bez półki na basen.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuści szafke przyłóżkową głębokości 445 mm, co różni się od parametru oczekiwane-
go o 0,5mm?

Odpowiedź nr 9:     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej głębokości 445 mm.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 580 mm, co nieznacznie odbiega od 
parametru oczekiwanego?

Odpowiedź nr 10:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki  przyłóżkowej o szerokości  całkowitej  580 
mm.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości półki bocznej w zakresie 760-1110 
mm? 

Odpowiedź nr 11:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki  przyłóżkowej z regulacją wysokości  półki 
bocznej w zakresie 760-1110 mm.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 550x370 mm?

Odpowiedź nr 12:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z blatem bocznym o wymiarach 
550x370 mm.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, ramkami 
szuflad oraz bokami korpusu wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej oraz blatami szafki, półką boczną 
oraz czołami szuflad wykonanymi z wodoodpornego tworzywa z laminatem?
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Odpowiedź nr 13:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej z korpusem wykonanym z 
profili aluminiowych.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową jednostronną, ale z blatem bocznym, który można zamonto-
wać z prawej bądź z lewej strony szafki bez użycia narzędzi? Rozwiązanie to w pełni zapewnia mozliwość 
ustawienia szafki z lewej bądź z prawej strony łóżka.

Odpowiedź nr 14:    Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej  jednostronnej,  z blatem 
bocznym, który można zamontować z prawej bądź z lewej strony szafki bez użycia narzędzi.

Pytanie nr 15:
Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu? 

Odpowiedź nr 15:   Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie łóżka do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający zmniejszy kary umowne za opóźnienie w dostawie od 0,2% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 16:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie 
od 0,2% za każdy dzień zwłoki.

Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 840 mm? Parametr ten tylko nieznacznie rózni się od opisa-
nego w specyfikacji a w niczym nie ogranicza funkcjonalności szafki.

Odpowiedź nr 17:     Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki o szerokości 840 mm.

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o zakresie regulacji wysokości 800-1100 mm? Ten pa-
rametr też tylko nieznacznie różni się od opisanego, a zapewnia identyczną funkcjonalność ponieważ blat w 
najniższej pozycji poniżej 800 mm, przy siedzącym na łóżku pacjencie i tak zawadza o pacjenta uniemożli-
wiając normalną pracę i ustawienie blatu.

Odpowiedź  nr  18:   Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  szafki  z  blatem  bocznym  o  zakresie  regulacji 
wysokości 800-1100 mm

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający wymaga, żeby regulacja wysokości blatu odbywała się przy pomocy sprężyny gazowej? 
Tylko takie rozwiązanie wiąże się z całkowicie bezwysiłkowym ustawieniem żądanej wysokości przez pa-
cjenta.

Odpowiedź nr 19:    Zamawiający nie wymaga,  żeby regulacja wysokości  blatu odbywała się przy pomocy 
sprężyny gazowej.

Pytanie nr 20:
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Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w obustronną szafkę zamiast drugiej szuflady? 
Rozwiązanie z drugą szufladą niesie ryzyko wypadnięcia całej zawartości szuflady na podłogę, gdyż taka 
szuflada nie ma żadnych ograniczników zabezpieczających przed nadmiernym wysunięciem i przypadko-
wym wypadnięciem na podłogę. Rozwiązanie z szafką jest bezpieczniejsze i powszechnie stosowane od kil-
kudziesięciu lat na całym świecie. Szafka wyposażona jest w magnetyczny zatrzask, półkę wewnątrz i prze-
grodę na butelki 1,5 l., dzięki czemu wewnątrz nie wyleje się żaden płyn.

Odpowiedź nr 20:   Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w obustronną 
szafkę zamiast drugiej szuflady.

Pytanie nr 21:
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w 4 koła jezdne o średnicy 65mm? Mniejsze koła zapewniają 
większą  łatwość  w  manewrowaniu  szafką  i  lepszą  dezynfekcję,  gdyż  powierzchnia  do  czyszczenia  jest 
zdecydowanie mniejsza.
Odpowiedź nr 21:     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki wyposażonej w 4 koła jezdne o średnicy 
65mm.

Pytanie nr 22:
Czy  Zamawiający  dopuści  szafkę  bez  opisanego  systemu  blokowania  kół  na  wysokości  ręki  pacjenta,  a 
wyposażoną w kółka z indywidualną blokadą? Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie niestety kompletnie 
nie sprawdza się w warunkach szpitalnych. Blokada na wysokości ręki pacjenta realizowana jest przy pomocy 
specjalnych  cięgien, które ulegają bardzo szybko awarii  (co niestety jest bardzo powszechne przy tego typu 
rozwiązaniach)  sprawiają,  że szafka  pozostaje  bez  jakiejkolwiek możliwości  zablokowania kółek i  staje  się 
komlpetnie nieprzydatna. Poza tym szafka z tym rozwiązaniem suwa się po podłożu, gdyż blokada przy pomocy 
cięgien nigdy nie zapewnia stuprocentowego zablokowania kół, a to sprawia że bezpieczeństwo pacjenta jest 
nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku szafek z blokadą przy kółkach.
Odpowiedź nr 22:  Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafki bez opisanego systemu blokowania kół na 
wysokości ręki pacjenta, a wyposażoną w kółka z indywidualną blokadą.

II. Powyższe wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala  www.zeromski-szpital.pl. i stają 
się wiążące. 

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych przedłużyła termin składania ofert i 
otwarcia ofert do dnia 14.06.2010 roku. Godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.  

IV. Pozostałe wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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