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Dotyczy: Postępowania na dostawę urządzeń medycznych: łóżek szpitalnych oraz szpitalnych szafek 

przyłóżkowych. Znak  A.I. 271-30/11. 
 
  
 

WYKONAWCY W POSTEPOWANIU 
A.I. 271-30/11 

 
 

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. 
 
CZĘŚĆ 1 
 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 950 mm co nieznacznie różni się od parametru 
oczekiwanego 
Odpowiedź  
Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 5 do SIWZ, część 1 pkt. 10 oraz w załączniku 
do umowy część 1 pkt. 10 w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 
 Szerokość zewnętrzna łóżka – 1010 mm (+/-60 mm)  
Zamawiający zamieszcza nowy załącznik nr 5 do SIWZ oraz nowy załącznik do umowy, gdzie 
zastosowano zmiany, o których mowa powyżej. Wykonawcy przy składaniu ofert winni dołączyć 
nowe załączniki. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami od strony nóg odejmowanymi, co w żaden sposób 
nie utrudnia manewrowania łóżkiem ? 
Odpowiedź  
Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 5 do SIWZ, część 1 pkt. 15 oraz w załączniku 
do umowy część 1 pkt. 15 w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: 
 Szczyt łóżka od strony nóg przymocowany na stałe lub zdejmowany w sposób 
nieutrudniający manewrowania łóżkiem.  
 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyt od strony głowy i 
od strony nóg łatwo demontowalny w sytuacjach nagłej potrzeby szybkiego dostępu do leżącego 
pacjenta jak i z funkcją z wykorzystania przy manewrowaniu łóżkiem w trakcie transportu ? 
Odpowiedź  
Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2 
 
Pytanie 4: 



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w oba szczyty mocowane 
na stałe ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 Pytanie 5 
Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w tworzywowe, wykonane z jednorodnego 
odlewu, bez miejsc łączeń, szczyty z możliwością wyboru koloru, także w kolorze niebieskim ?   
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, jednak nie wymaga. Kolor pozostaje niezmieniony: niebieski. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w odejmowane szczyty także od strony nóg pacjenta 
? 
Odpowiedź 
Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 2. 
 
CZĘŚĆ 2 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści 3 tygodniowy termin realizacji dotyczy Części 2 ? 
Odpowiedź  
Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji zamówienia dla części nr 2 zamówienia: 21 
dni od dnia podpisania umowy. 
Pkt. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

Wymagany termin wykonania zamówienia części 1 - 35 dni od dnia podpisania umowy, 
część 2 – 21 dni od podpisania umowy 

Pkt. 4 Formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, otrzymuje brzmienie: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: części 1 - 35 dni od dnia podpisania umowy, 
część 2 zamówienia – 21 dni od dnia podpisania umowy. 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Część nr 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.  

Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wykonanym z płyty meblowej ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy pokrytej lakierem proszkowym 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV ?  
Odpowiedź  
Zamawiający wymaga aby szafki były wykonane z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej 
pokrytej lakierem proszkowym, gwarantującym łatwą dezynfekcję. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w 
kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, w związku z powyższym dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ 
oraz załącznika do umowy. 
Pytanie 11 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odpowiednie wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia w zakresie zdania nr 2, pod uwagę należy wziąć fakt, że termin realizacji wyznaczono 
na 14 dni od daty podpisania umowy, a wyroby objęte zakresem niniejszego pakietu w większości 
są produkowane na odpowiednia zamówienie i nie są magazynowane, a czas ich wykonania waha 
się w graniach paru tygodni. Wprowadzony warunek znacząco ogranicza określoną w art. 7 ust. 1 



ustawy PZP zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W związku z tym 
czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na termin realizacji do 30 dni od daty 
podpisania umowy? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zmienia termin zgodnie z odpowiedzią na pytanie  
nr 7. 
 
Pytanie 12: 
Czy w rozumieniu opisów szafki Zamawiający dopuści przyłóżkową o następujących parametrach: 
- szafka w budowie kontenerowej, z wbudowanym pudłem co daje większą stabilność szafki, 
- szafka składa się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego lub z płyty 
laminowanej, 
- szafka o wymiarach szer. 475 mm, głębokość 470 mm, wysokości 880 mm, 
- szafka wyposażona w cztery kółka w tym dwa z blokadą ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że szafka będzie spełniać pozostałe wymogi określone w 
SIWZ t.j. blat będzie wykonany z płyty laminowanej lub tworzywa ABS oraz musi posiadać 
jedną półkę otwartą. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ 
oraz załącznika do umowy 
 
Pytanie 13: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z wysokiej jakości blachy stalowej typu SCS pokrytej 
lakierem proszkowym gwarantującym łatwą dezynfekcję 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga aby szafki wykonane były z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej 
pokrytej lakierem proszkowym gwarantującym łatwą dezynfekcję. 
 
Pytanie 14: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości blatu od podłogi: 930 mm, długość x szerokość 
szafki 460 mm x 508 mm długość x szerokość blatu 42 mm x 470 mm 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, w związku z powyższym dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ 
oraz załącznika do umowy.  
Pytanie 15: 
Blat wykonany z tworzywa ABS (styren-butadien-akrylonitryl) z charakteryzującego się wysoką 
wytrzymałością i trwałością oraz łatwego w utrzymaniu czystości. 
Kolor szafki niebieski kolor blatu beżowy 
Odpowiedź 
Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 10. Zamawiający dopuszcza kolor blatu beżowy. 
 
Pytanie 16 – załącznik nr 3 wzór umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości kar umownych wynikających z tytułu 
niedotrzymania terminu dostawy oraz naprawy urządzeń z 1 % wartości umowy za każdy dzień 
zwłoki na 0,1%? Jeżeli nie to na jakie maksymalne zmniejszenie tego procentu Zamawiający 
wyrazi zgodę ? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
Pytanie 17: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 45 dni od 
daty zawarcia umowy zarówno w przypadku części 1 jak i 2 ? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt 
medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji 
może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto 
wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów 
co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 



Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów oprócz zmiany terminu dostawy dla części 2 
na 21 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Pytanie 18: 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 
1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez 
Zamawiającego ? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki 
termin realizacji zamówienia 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
Pytanie 19 - dotyczy części 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości segmentu pleców mniejszej 
niż 70 cm ? wskazany parametr jest bardzo wysoki, zwłaszcza biorąc pod uwagę całkowitą długość 
łóżka wynoszącą 190 cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 20 - dotyczy części 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 1900 mm? 
Wskazany parametr mimo, iż nieznacznie różni się od wymaganego jest wystarczający dla 
zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka, niezwykle rzadko zdarzają się bowiem pacjenci o 
wzroście przekraczającym 190 cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 21 - dotyczy części 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości 90 cm? Wskazany 
parametr jest wystarczający dla zapewnienia doskonałej użyteczności łóżka, dla pacjentów o 
zróżnicowanym obwodzie ciała i różni się od wymaganego zaledwie o 6 cm. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza, dokonując odpowiedniej modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ oraz 
załącznika do umowy 
 
Pytanie 22 - dotyczy części 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o wzmocnionej podstawie i 
bezpiecznym obciążeniu wynoszącym 110 kg? Podany parametr jest wystarczający dla pełnej 
funkcjonalności łóżka. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 23 - dotyczy części 1: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne którego szczyty oraz poręcze boczne 
wykonane są z metalowych poprzeczek malowanych proszkowo ? Oferowane rozwiązanie w 
zakresie funkcjonalnym jest tożsame z oczekiwanym, zapewnia maksymalnie długo okres 
użytkowania i pełną wytrzymałość. 
Odpowiedź 
Konstrukcja łóżek musi być wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, gwarantującą łatwą 
dezynfekcję. 
 
Pytanie 24 - dotyczy części 2: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe, których szkielet wykonany jest ze 
stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zwykłej pokrytej powłoką niklowo – chromową i osadzonej na 
podstawie z płyty MDF lakierowanej, blat szafki oraz blat roboczy i czoła szuflad wykonane są 



również z płyty meblowej ? Przyjęte rozwiązanie jest korzystniejsze do wymaganego i podnosi 
wartość zarówno estetyczną jak i funkcjonalną szafek. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 25 - dotyczy części 2: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wyposażone w jedną szufladę i zamykaną półkę 
na rzeczy osobiste pacjenta, a pomiędzy nimi przestrzeń wolną np. na prasę ? Parametr ten 
nieznacznie różni się od wymaganego i nie obniża możliwości użytkowych szafki, przeciwnie 
doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza 
 
Pytanie 26 - dotyczy części 3: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe o wysokości 880 mm? Wskazane 
parametry są optymalne i doskonale sprawdzają się praktycznym zastosowaniu. 
Odpowiedź 
Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 14. 
 
Pytanie 27 - dotyczy części 3: 
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w rozkładany blat 
boczny o wymiarach 500x350 mm? Wskazane rozwiązanie podnosi wartość funkcjonalną wyrobu. 
 Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza nowy poprawiony 
załącznik nr 5 do SIWZ, nowy poprawiony załącznik do umowy oraz nowy poprawiony 
załącznik nr 1 „Formularz oferty” gdzie zastosowano zmiany, o których mowa powyżej. 
Wykonawcy przy składaniu ofert winni dołączyć nowe załączniki. 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania i 
otwarcia ofert określony w pkt. 15 SIWZ oraz w pkt. IV.4.4 Ogłoszenia na: 

Termin składania ofert: 
6 września 2011r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po 
terminie nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 
 Termin otwarcia ofert:  
6 września 2011 r. o godz. 10:15 w budynku Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.      

  
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 
zawiadomienia faksem na nr 12 425-12-28.  
 
ZAŁĄCZNIK: 
- Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ 
- Poprawiony załącznik do umowy 
- Poprawiony „Formularz Oferty” załącznik nr 1 
 
 
 
 



 
1. Stolter, fax: 56 677 14 10 
2. Formed fax: 33 819 46 21 
3. Kokret fax: 56 692 02 10 
4. Proma Reha fax: 77 454 09 31 
5. AUTO CHROBOK  fax: 32 381 80 47 
6. TBK medical partner fax: 33 860 12 43 

 
 
 
 
 

 


