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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego , 
na:„Dostaw ę wyposa żenia oddziałów szpitalnych ” - Znak sprawy:  AZP-381-08/16 

 
Mając na uwadze art. 7 i 29 Ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Firma  
zwraca się z prośba o odpowiedź na następujące pytania dotyczące powyższego 
postępowania:  
 
Pytania: 
 
Pakiet I 
Pyt.1 Lp.4  
Czy zamawiający dopuści łóżko wypełnione leżem z perforowanej stali , jasno niebieskie 
akcenty kolorystyczne na wezgłowiach , łóżko wyposażone w uchwyty na płyny fizjologiczne 
, bez dodatkowych uchwytów na akcesoria. Łóżko zabezpieczone przed obiciami czterema 
kątkownikami z tworzywa, bez krążków.  
Leże z perforowanej stali jest bardziej trwałym I wygodniejszym rozwiązaniem, jasno 
niebieskie akcenty kolorystyczne na wezgłowiach nie są parametrem zbliżonym do 
turkusowego , zachowują świeży wygląd przez długi okres czasu.  
Zamiast dodatkowych uchwytów na akcesoria , wykonawca proponuje półkę zamontowaną 
pod łóżkiem , która może służyć jako miejsce do magazynowania różnych przedmiotów. 
Kątkowniki  
 
Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża: 820mm x 1960mm  
Wymiarach zewnętrznych: 2120 x 950mm 
Wysokość leża 500mm 
Kąt odchylenia oparcia pleców 75o 
Są to parametry równoważne , zbliżone do wymaganych.  
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pyt.2 Lp7  
Czy zamawiający dopuści szafke przyłóżkową o parametrach:  
Szafka przyłóżkowa z blatem do karmienia pacjenta 
Wymiary zewnętrzne:47x48x80 cm 
Szkielet szafki, ramki szuflad i boki korpusu wykonane z tworzywa ABS 
 
Blaty szafki oraz półki bocznej profilowane wykonane z tworzywa.  



odpornego na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekujące.  
Czoła szuflad z  tworzywa ABS. 
Wysuwany blat do karmienia z miejscem na kubek i sztućce. 
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pyt.3 dot SIWZ  
Czy zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10-12 tygodni? Pozwoli to na 
złożenie oferty bardzo konkurencyjnej cenowo.  
Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ. 
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Sprawę prowadzi: 
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