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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i urządzeń 

medycznych: łóżek elektrycznych z wyposażeniem, wózka do transportu chorych, wiertarki 
o napędzie akumulatorowym wraz z kompletem końcówek oraz pił oscylacyjno – 
strzałkowych, pistoletowych”. Post. nr  A.I. 271-13/11. 

 
  
 

WYKONAWCY W POSTEPOWANIU 
A.I. 271-13/11 

 
 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1030 mm, co nieznacznie odbiega od parametru 
oczekiwanego? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody – ze względu na różnicę w szerokości łóżka. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 108 cm (wraz z zamontowanymi barierkami 
bocznymi)? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody – ze względu na różnicę w szerokości łóżka. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem w kolorze jasnoniebieskim (3 szt.). białym (3 
szt.)? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370-820 mm? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 



Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 430-810 mm, co nieznacznie 
odbiega od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami składanymi na ramę leża? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez ramy ortopedycznej? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac (poz.20) o parametrach równoważnych? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Część 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych 2050 mm x 
730 mm i adekwatnym do tego leżem? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-60 
stopni? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 600-900 
mm? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z przechyłami wzdłużnymi regulowanymi 
ręcznie za pomocą sprężyny gazowej (Trendelenburg 20 stopni, anty-Trandelenburg 12 stopni)? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 



 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez piątego koła? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, którego konstrukcja oparta jest na 
pantografie? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody – ze względu na trudne wykonywanie dezynfekcji. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z barierkami bocznymi o długości około 
2/3 długości leża? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez listew odbojowych? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez tworzywowej osłony podwozia? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Część nr2 
Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z materacem o wysokości 8 cm? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
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