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Kraków, 15.05.2015 r.

Nasz znak : ZP.271-187.19/2015

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę wyposażenia i  sprzętu  medycznego  dla Oddziału Pediatrycznego
Szpitala Specjal istycznego  im.  S.  Żeromskiego  w Krakowie 

(ZP 19/2015)

Na podstawie  ar t .  38  ust .  2  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
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1850 x 820 mm? 
Wymiar leża to 1700 x 700 mm.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej 
w zakresie 0-72 ?ᴼ
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z oparciem pleców regulowanym za pomocą systemu zapadkowego 
w zakresie 0-72 ?ᴼ
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi 
lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, 
rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie 
reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój 
mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką montowaną na 
stałe?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, 
wypełnionymi płytą HPL?
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 7
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składanymi wzdłuż 
ramy leża?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9
dotyczy: Łóżko szpitalne – 14 szt. 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi barierkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, składanymi wzdłuż ramy leża?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 1 0
Dotyczy Grupy 1 Łóżko szpitalne
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość łóżka 2160 mm oraz szerokość łóżka 980 mm?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 11
Dotyczy Grupy 1 Łóżko szpitalne
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem trzy-segmentowym?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 12
Dotyczy Grupy 1 Łóżko szpitalne
Czy Zamawiający dopuści łóżko z dopuszczalnym obciążeniem do 280 kg? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją oparcia pleców za pośrednictwem dźwigni (sprężyna gazowa) ?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 14
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  ze  szczytami  wykonanymi  z  metalowych  rur,  pokrytymi  chromem,
wypełnionych płytą HPL dwustronnie laminowaną?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko ze  szczytami  bez  zatrzaskowego  zawiasu  lub  dźwigni,  co  wydaje  się
elementem zbędnym?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 1900 mm (długość leża 1770 mm)?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  z  barierkami  bocznymi  wykonanymi  ze  stali  węglowej,  lakierowanej
proszkowo?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z dwoma tulejami (od strony głowy pacjenta) na wyposażenie dodatkowe,
np.: wieszak kroplówki, wysięgnik ręki?
Odpowiedź: Nie.



Pytanie nr 19
Z uwagi na fakt obowiązujących norm na terenie Polski i UE, czy zamawiający wymaga aby parametry niemierzalne (tj.
obciążenie, barierki itp.) były potwierdzone przez niezależny podmiot badawczy ? Zgodnie z "Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane" § 6. 1. poz. 2. Zamawiającemu zagwarantuje to otrzymanie produktów zgodnych z
ustawą o wyrobach medycznych.
Odpowiedź: Nie.

Powyższa modyfikacja zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ, zamieszczona 
na stronie internetowej szpitala i staje się wiążąca.

       
            ZATWIERDZIŁ:

           Z-ca Dyrektora Szpitala ds. lecznictwa
              Lek. med. Krzysztof Bartoszewski


