
 
 

Grudziądz, dnia 27.02.2020 r.  
 
 
 
 
ZP-931/20 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego 

sprzętu medycznego dla chirurgii bariatrycznej (znak sprawy: Z/16/PN/20). 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego 
sprzętu medycznego dla chirurgii bariatrycznej (znak sprawy: Z/16/PN/20), wpłynęły 
zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej 
treści: 
 
Zapytanie nr 1: 
Zadanie 1 Stół operacyjny  
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia na do 6 tygodni od daty podpisania 
umowy ? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy                               
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Zapytanie nr 2: 
Zadanie 2 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szerokość całkowitą 1050 mm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 3: 
Zadanie 2 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści szerokość leża 850 mm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 4: 
Zadanie 2 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści sygnalizację dźwiękową osiągnięcia wysokości minimalnej 
zamiast diodowej? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

 
Zapytanie nr 5: 
Zadanie 2 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści łóżko bez opisanych sygnalizacji pozycji pośrednich? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 6: 
Zadanie 2 
Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w pkt. 27 dopuści sterowanie funkcjami łóżka za pomocą wbudowanych 
przycisków w barierkach bocznych od wew. i zew. oraz dodatkowo z panelu centralnego na 
panelu przewodowym dla personelu? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 7: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 1) 
Przedmiot Zamówienia: Stół operacyjny- 1 szt. 
Punkt  10 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym 
awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża możliwe jest jedynie w sposób mechaniczny 
(przy użyciu odpowiednich narzędzi)?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 

Zapytanie nr 8: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 1) 
Przedmiot Zamówienia: Stół operacyjny- 1 szt. 
Punkt 14 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony           
w  materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z pamięcią kształtu, zdejmowanymi,               
o grubości 80 mm, w pokrowcach ze specjalnego skaju medycznego, szytych                                 
z dodatkowym zabezpieczeniem szwów przed przenikaniem cieczy?  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 9: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 1) 
Przedmiot Zamówienia: Stół operacyjny- 1 szt. 
Punkt 21 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zakresem 
regulacji wysokości blatu od 585 mm- 1050 mm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
Zapytanie nr 10: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 1) 
Przedmiot Zamówienia: Stół operacyjny- 1 szt. 
Punkt 34 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podporą 
anestezjologiczną,  która nie posiada przegubu kulkowego? Zdjęcie poglądowe poniżej: 

 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 11: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 6 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szerokość leża to 
88, 5 cm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 12: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 7 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości, 
ale bez sygnalizacji diodowej informującej o osiągnięciu wysokości minimalnej? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 13: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 8 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym nie ma sygnalizacji 
pozycji pośrednich sygnalizowanych podświetleniem diodowym ostrzegawczym? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Zapytanie nr 14: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 10 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym wysokość leża 
mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca to 84 cm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 15: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 13 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym prześwit pod 
łóżkiem to 15 cm (w pionie) oraz 150 cm (w poziomie)? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 16: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 19 tabeli: Prosimy zamawiającego o sprecyzowanie, jaki zakres regulacji segmentu 
podudzia Zamawiający opisał oraz co w podanym zakresie oznaczają znaki „minus”?  
Odpowiedź: 
  Zamawiający wyjaśnia, że miał na myśli możliwość regulowania segmentu podudzia 
poniżej poziomu 0. 
 
Zapytanie nr 17: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 19 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym manualny  zakres 
regulacji segmentu podudzia w stosunku do ramy leża wynosi od 0 do 280, przy czym przez kąt 
00 rozumiane jest równoległe ułożenie segmentu podudzia do ramy leża?  

 
 
 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
 



 
 

 
Zapytanie nr 18: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 26 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada 
elektrycznie regulowanej pozycji wyjściowej uzyskiwanej z jednego przycisku? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 19: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 28 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada 4 pojedyncze 
kółka o średnicy 150 mm, które jednak nie są antystatyczne? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 20: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 29 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralną blokadą 
wszystkich kół jednocześnie, która jest uruchamiana za pomocą dwóch dźwigni, umieszczonych 
w dwóch narożach podwozia łóżka od strony nóg pacjenta? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 21: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 30 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które nie posiada koła 
sterującego pod segmentem oparcia? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 22: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt  32 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podwójnymi barierkami 
bocznymi, które poruszają  się jedynie wraz z oparciem pleców  od strony głowy pacjenta? 
Poręcze części udowej leża  nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 23: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 39 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko które nie posiada 6 uchwytów 
na pasy do unieruchamiania pacjenta? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 24: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkty od 41 do 53 tabelki: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem  
o poniższych parametrach technicznych: Materac przeciwodleżynowy pasywny, do stosowania 
dla pacjentów do III stopnia odleżyn wg klasyfikacji EPUAP. Wysokość materaca 140 mm; 
długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka- 88, 5 cm szerokości oraz 200 cm 
długości. Materac dwuwarstwowy, wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej o różnej 
gęstości, twardości i profilowaniu. Gęstość pianki materaca z pianki wysokoplastycznej  
w strefie tułowia i głowy minimum  40 kg/m3. Waga materaca z pianki wysokoplastycznej 20 
kg. Materac posiada hiperelastyczny rdzeń piankowy z nacięciami poprzecznymi oraz 
podłużnymi. Mmaterac wyposażony w kanały napowietrzające zapewniające optymalny 
mikroklimat.  Materac posiadający optymalną redukcję ciśnienia oraz minimalizację sił tnących 
(poniżej 18 mmHg nacisku). Materac nie zawiera lateksu, nośność masy pacjenta- 120 kg. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 25: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Prosimy, aby Zamawiający udostępnił ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr 5 do 
SIWZ. 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 
znajdują się na stronie http://www.przetargi.bieganski.org w pliku pod nazwą SIWZ. 
 
Zapytanie nr 26: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni                          
(6 tygodni) od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie 
zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować 
przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji 
prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji zamówienia i podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 27: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka przy całkowicie podniesionych 
lub opuszczonych barierkach 101 cm (+/- 1 cm)?    
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 28: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści leże o szerokości 83 cm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 29: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sygnalizację pozycji pośredniej 
polegającą na automatycznym zatrzymaniu się segmentu oparcia pleców pod kątem 30o podczas 
regulacji tego segmentu – sygnalizowana podświetleniem diodowym w celu informacji dla 
personelu medycznego?     
 Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 30: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do 
górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 84 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 31: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, 
segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego 
HPL?      
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 32: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 17 cm 
(dla pojedynczych kółek 150 mm)? 



 
 

 
 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 33: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 14) Zamawiający przyzna 10 pkt. za leże łóżka wyposażone w metalowe 
ograniczniki materaca, zapobiegające jego przemieszczaniu, znajdujące się w czterech 
narożnikach leża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 34: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do 
poziomu ramy leża, manualną regulację segmentu podudzia (za pomocą sprężyny gazowej) w 
zakresie 0o – 18o? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 35: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelenburga 13o i anty-
Trendelenburga 14o? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 36: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści 4 pojedyncze kółka o średnicy 150 mm, w tym jedno 
antystatyczne? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 37: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz 
z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
 
 
Zapytanie nr 38: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 39) Zamawiający dopuści 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta? 

 
                         (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 
 

 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 39: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 45) Zamawiający dopuści krawędzie pokrowca materaca posiadające szwy, 
zabezpieczone przed wnikaniem płynów do wewnątrz materaca? Jest to rozwiązanie 
równoważne ze wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 40: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 50) Zamawiający dopuści materac z pianki wysokoplastycznej nie zawierający 
lateksu, nośność masy pacjenta zapewniająca właściwości prewencyjne 230 kg? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 41: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 51) Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze materaca 230 kg? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 42: 
Dotyczy: Zadanie nr 2 – Łóżko szpitalne – 9 szt.  
Czy (w pkt. 53) Zamawiający dopuści szerokość materaca min. 85 cm? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 43: 
Czy mogę prosić o udostępnienie zał. nr 5 do SIWZ? 
W SIWZ w punkcie XVI jest wzmianka o zał, nr 5. Niestety nie mogę znaleźć go na stronie. 
I jeszcze jedno pytanie - jaki wymagany jest okres gwarancji dla łózka i dla stołu? 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ 
znajdują się na stronie http://www.przetargi.bieganski.org w pliku pod nazwą SIWZ. Okres 
gwarancji zawarty został w Załączniku nr 5 do SIWZ w § 4 ust. 1. 
 
Zapytanie nr 44: 
Załącznik nr 3 do SIWZ (zadanie nr 2) 
Przedmiot  Zamówienia: Łóżko szpitalne- 9 szt. 
Punkt 23 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym zakres regulacji 
pozycji Trendelenburga i  anty- Trendelenburga to (-16)- (17). 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 45: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne o szerokości 
całkowitej 103 cm co tylko nieznacznie różni się od parametru wymaganego? Pozycji barierek 
nie wpływa na szerokość łóżka, gdyż najszerszym elementem są krążki odbojowe, które chronią 
łóżko przed uszkodzeniami 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 46: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne z leżem o szerokości 
880 mm co tylko nieznacznie różni się od parametry wymaganego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 47: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko elektryczne, które nie posiada 
wskaźnika najniższego oraz pośredniego położenia? Parametr nie wpływa znacząco na jakość 



 
 

oferowanego produktu i może jedynie zawężać grono potencjalnych oferentów. Oferowane 
łóżko przy zastosowaniu kół o średnicy 150 mm ma możliwość opuszczenia leża na bardzo 
niską wysokość tj. 340 mm 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 48: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko elektryczne, które posiada 
prześwit (identyczny w każdym punkcie tj. od koła do koła) wynoszący 187 mm co tylko 
nieznacznie różni się od parametry wymaganego? Oferowane łóżka pozwala na bezpieczną i 
pewną współpracę z podnośnikami pacjenta 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 49: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w punkcie 14 uzna za równoważne i przyzna punktację za rozwiązanie,              
w którym zamiast klamr zastosowano ramę, w której „zatapia” się materac i w ten sposób 
zapobiega przesuwaniu się na całej długości. Prosimy o przyznanie punktacji za rozwiązanie 
tożsame z wymaganym spełniającym tą samą funkcję 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 
SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym w SIWZ i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                 
w Opisie technicznym. 
 
Zapytanie nr 50: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko elektryczne z regulacją 
elektryczną części plecowej w zakresie 0-620 co tylko nieznacznie różni się od parametru 
wymaganego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 51: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko elektryczne z regulacją 
elektryczną części podudzia w zakresie 0-200 oraz części nożnej w zakresie 0-160? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 



 
 

 
 
 
Zapytanie nr 52: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko elektryczne, w którym zakres 
regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi -12° -+12° co jest w zupełności 
wystarczające aby wykonać pełny przechył? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 53: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w punkcie 25 uzna za równoważną funkcję elektryczną CPR oznaczoną 
odpowiednim piktogramem, które daje identyczny efekt jak w przypadku pozycji 
horyzontalnej? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 
SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym w SIWZ i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                 
w Opisie technicznym. 
 
Zapytanie nr 54: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i uzna za równoważne wysokiej klasy łóżko 
elektryczne, w którym pozycję ułatwiającą pacjentowi wejście i zejście z łóżka uzyskuje się za 
pomocą dwóch przycisków? Funkcja ta uzyskiwana za pomocą jednego dedykowanego 
przycisku może zawężać grono potencjalnych oferentów. Prosimy o możliwość dopuszczenia 
w.w. opcji jako zamiennika pozycji wejścia i zejścia z łóżka 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 
SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym w SIWZ i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                 
w Opisie technicznym. 
 
Zapytanie nr 55: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający w punkcie 33 uzna za równoważne i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy 
łóżko medyczne ze wskaźnikami kątów umieszczonymi na ramie leża i widoczne w każdej 
pozycji położenia barierek oraz z oparciem pleców wyposażonym w chwilową pauzę przy 
osiągnięciu kąta 300 dający jasną informację personelowi o osiągnięciu tego kąta? 
 
 



 
 

 
 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 
SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym w SIWZ i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                 
w Opisie technicznym. 
 
Zapytanie nr 56: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania i uzna za równoważne wysokiej klasy łóżko 
elektryczne wyposażone w cztery uchwyty do unieruchomienia pacjenta? 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że na obecnym etapie prowadzonego 
postępowania, tj. przed otwarciem ofert, Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności 
proponowanego przedmiotu zamówienia z treścią SIWZ (w tym m.in. spełniania wymagań 
SIWZ w zakresie produktu równoważnego).  Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu 
zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym w SIWZ i nie przewiduje w tym 
zakresie modyfikacji. Podkreślenia wymaga, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek 
przygotowania oraz złożenia oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym                 
w Opisie technicznym. 
 
Zapytanie nr 57: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający mając na uwadze najwyższą jakość oferowanego sprzętu dopuści lub będzie 
wymagał aby oferowany materac miał udźwig 250 kg i posiadał gęstość pianki wynoszącą 65 
kg/m3 co jest parametrem znacznie lepszym od wymaganego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 58: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający wysokiej klasy materac o wymiarach 1980 x 860 x 150 mm? Materac z 
możliwością obracania co zapobiega zbyt wczesnemu „wyleżeniu” się i odkształceniu materaca 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 59: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał, aby łóżko było wyposażone w wieszak 
kroplówki wykonany w całości ze stali nierdzewnej z czterema hakami również wykonany ze 
stali? 
 
 
 



 
 

 
 
 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
Zapytanie nr 60: 
Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 9 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac, który posiada pięć sekcji 
co jest parametrem lepszym od wymaganego? 
Odpowiedź: 
 W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wymaga 
zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z minimalnymi wymaganiami opisanym  
w SIWZ i nie przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
 


