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Kraków, data 3 lutego 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 
Znak postępowania A.I.271-1/20. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1 ZESTAW 

Pytanie: 

Część 1- Fotel do pobierania krwi 

1. Dotyczy-(opisu przedmiotu zamówienia)- Czy Zamawiający w ramach obowiązującego opisu dopuści 

do zaoferowania fotel do pobierania krwi nie posiadający zagłówka, o  wysokości całkowitej wynoszącej 860 

mm z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

Pytanie: 

Część 5. Łóżko szpitalne 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe koła?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

Pytanie: 

Część 6. Materac przeciwodleżynowy 

Czy Zamawiający wymaga aby materac był kładziony bezpośrednio na leże łóżka, zatem ma być wyposażony 

w piankowy podkład pod komorami, który zabezpiecza pacjenta przed kontaktem z leżem w przypadku deflacji 

materaca?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie: 

W przypadku wymogu aby materac posiadał piankowy wkład stabilizujący prosimy o informację czy wkład ma 

być wsuwany do otwieranej za pomocą suwaka kieszeni, dzięki czemu możliwa jest wymiana wkładu oraz 

wykorzystanie materaca jako nakładkę na zwykły materac szpitalny w zależności od potrzeb? Materace z 

wkładem piankowym, niewyjmowalnym, w przyszytej do materaca kieszeni, mogą być kładzione tylko 

bezpośrednio na leże, co ogranicza możliwość wykorzystania materaca. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pompa była wyposażona w przycisk uruchamiający funkcję 

zwiększenia ciśnienia w części centralnej w przypadku podniesionego segmentu pleców, dzięki czemu komory 

w części centralnej nie ulegają zgnieceniu i materac może efektywnie zabezpieczać pacjenta przed odleżynami?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 
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Pytanie: 

Część 9. Wózek opatrunkowy 

W związku (Dotyczy pkt 4) z niejasnym opisem prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga 

zaoferowania wózka z czterema szufladami o wysokości 150mm?   

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje wózka opatrunkowego z co najmniej 4 szufladami o wysokości 150 mm. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema kołami o średnicy 125mm z czego 3 posiadają blokadę jazdy i 

obrotu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

2 ZESTAW 

Pytanie: 

Dotyczy części: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu firmę powstałą w 2019r., która nie może wykazać 

dostaw zgodnie z zapisem pkt. 5.1 SIWZ, posiadającej jednak w swojej ofercie sprzęt spełniający wymogi 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu (SIWZ). 

 

3 ZESTAW 

Pytania: 

Część nr 5 

Łóżko szpitalne  – 36 szt. 
1.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez sygnalizacji włączenia do sieci? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

2.Czy Zamawiający dopuści łóżka o wysokości minimalnej 410mm +/- 10mm co jest zgodne z normami siatek 

centylowych wysokości podkolanowej dla populacji europejskiej (zgodnie z normą PN-EN979) i jest 

wysokością znacznie niższą niż ta cecha na 50 centylu dla tejże populacji, w związku z tym wysokość ta 

gwarantuje bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

3.Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 410-810mm +/-10mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżka z leżem wypełnionym płytami HPL przeziernymi dla promieni RTG, 

nieodejmowalnymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

5.Czy Zamawiający dopuści łóżka z leżem wypełnionym metalową siatką łatwo odejmowalną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

6.Czy Zamawiający dopuści łóżka z leżem wypełnionym w obrębie segmentu pleców płytą HPL 

nieodejmowalną, natomiast w obrębie segmentu uda i podudzia metalową siatką łatwo odejmowalną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji, funkcja ta w żadne sposób nie służy do niwelacji 

ryzyka powstawania odleżyn, a jedynie w zależności od konstrukcji łóżka może wpływać tylko i wyłącznie do 

bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego i większego komfortu siedzenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

8.Czy Zamawiający dopuści łóżka z funkcją autoregresji tylko w segmencie pleców? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

9.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez funkcji autoregresji w segmencie uda? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

10.Czy Zamawiający dopuści łóżka z funkcją autoregresji w segmencie uda 2,5cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

11.Czy Zamawiający dopuści łóżka  bez funkcji zaawansowanej autoregresji, która nie ma wpływu na 

niwelację powstawania odleżyn i co jednocześnie wpłynie na zachowanie zasady uczciwej konkurencji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
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12.Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wyjmowanymi z możliwością  zablokowania szczytu przed 

wyjęciem na czas transportu bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

13.Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w pilot bez możliwości podświetlenia przycisków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

14.Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w panel sterowania bez stref oznaczonych różnymi kolorami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

15.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez diodowych wskaźników informujących o zablokowanych regulacjach 

w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

16.Czy Zamawiający dopuści łóżka nie wyposażone w przycisk bezpieczeństwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

17.Czy Zamawiający dopuści łóżka nie wyposażone w przycisk aktywacji znajdujący się na pilocie i panelu 

sterowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

18.Czy Zamawiający dopuści łóżka z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na panelu 

sterowania w postaci przezroczystej klapki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

19.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez automatycznego odłączenia wszystkich regulacji po min. 180 

sekundach nieużywania regulacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

20.Czy Zamawiający dopuści łóżka nie wyposażone w system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka 

w wyniku przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

21.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o wysokości 820mm +/-10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

22.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o szerokości całkowitej wraz ze złożonym blatem do 

boku szafki 570mm +/-10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

23.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o głębokości 430mm +/- 10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

24.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie 750-

1060mm +/- 10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

25.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym z mechanizmem blokowania i odblokowywania kół 

szafki przy dwóch kołach szafki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

26.Czy Zamawiający dopuści materac szpitalny o wysokości 10cm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

4 ZESTAW 

Pytania: 

Część 5/ Łóżko szpitalne – 36 sztuk 

Pytanie 1. 
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Czy Zamawiający w tej części wyrazi zgodę na termin realizacji 6 tygodni ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający w pkt 6. Opisu parametrów dopuści łóżko, gdzie  regulacja elektryczna wysokości leża, w 

zakresie 365 mm do 815 mm ?  Parametr ten jest w górnym zakresie lepszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści dolny zakres, natomiast nie dopuści górnego zakresu.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach (dolny zakres) – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku 

do wzoru umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

Pytanie 3. 

Czy Zamawiający w pkt 12. Opisu parametrów dopuści łóżko, gdzie  blokada szczytów odbywa się za pomocą 

wyraźnie oznaczonych (zielone tworzywowe dźwignie), których pozycja informuje o zablokowaniu lub 

odblokowaniu ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający w pkt 12. Opisu parametrów dopuści łóżko, gdzie  blokada szczytów odbywa się za pomocą 

wyraźnie oznaczonych (zielone tworzywowe dźwignie), których pozycja informuje o zablokowaniu lub 

odblokowaniu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający w pkt 24. Opisu parametrów dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie  wyposażona w blat boczny 

posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 800-1100 mm, oraz 

regulację kąta pochylenia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

5 ZESTAW 

Pytania: 

Pytania dotyczą części nr 6 – materaców przeciwodleżynowych. 

1. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac zmiennociśnieniowy o wysokości 11cm, 

w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga – system 1:2, a trzy komory w 

sekcji głowy pozostają stale napełnione powietrzem dla większego komfortu pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna. 

2. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy bez możliwości 

wypinania pojedynczych komór? Wypinanie komór z pracującego materaca stanowi istotną ingerencję w jego 

konstrukcję i może prowadzić do nieprzewidzianego zachowania ciała pacjenta na takim materacu (np. 

dobijania pośladkami do podłoża, zapadnięcia pacjenta pomiędzy komory), a w konsekwencji do rozwoju 

odleżyn. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna. 

3. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z pompą z 

możliwością ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta bezstopniowo (bez ograniczenia „co 

5kg”) ze skalą w kilogramach i z ustawieniem widocznym na panelu pompy (wokół pokrętła)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna. 

4. Czy Zamawiający uzna ze spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z pompą z 

automatyczną blokadą sterowania uruchamianą ręcznie przez użytkownika lub automatycznie po 30 sekundach 

oraz z wszystkimi ustawieniami widocznymi na panelu pompy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna. 

 

6 ZESTAW 

Pytanie: 

Wózek do przewozu zwłok 

Czy zamawiający dopuści wózek do przewozu zwłok z regulacją wysokości mechaniczną śrubą w zakresie 850 

– 620 mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

7 ZESTAW 

Pytanie: 

Dotyczy: część nr 9 – Wózek opatrunkowy – 1 szt. 
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy? 

Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli 
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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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłuży terminu realizacji. 

 

2.Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści szkielet wózka, blat górny i szuflady wykonane z materiału 

charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa - polietylenu? 

Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.    

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

3.Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm oraz 

szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

4.Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery szuflady – 4 szuflady o wysokości 150 

mm? 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

5.Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła 

jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg 

bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6.Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik/tackę na żel (zamiast półki)? 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

7.Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady 

wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące 

życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

8.Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 10 uchylnymi, tworzywowymi 

pojemnikami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

9.Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w półkę dzieloną na 4? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

10.Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie powoduje nieznaczne zwiększenie się 

gabarytów wózka, ale jest zamocowane w sposób zapewniający ergonomię wózka / jest zintegrowane z 

obudową wózka?   

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

11.Prosimy (w pkt. 9) o rezygnację z wymogu montażu i szkolenia pracowników, ze względu na to, że 

Zamawiający otrzyma wózek w postaci nadającej się do użytku (żadne czynności montażowe nie będą 

konieczne). Ponadto oferowany wózek jest bardzo prosty w obsłudze, co nie wymaga szkolenia personelu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie rezygnuje z tego wymogu. 

8 ZESTAW 

Pytanie: 

Pytanie 1:  
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Czy Zamawiający w Części 4 zamówienia, pkt. 5 - 8 dopuści kozetkę wysokiej jakości, o optymalnych 

wymiarach dostosowanych do wygodnego użytku przez personel Szpitala i komfortu pacjenta: 

- długość: 1950 mm 

- szerokość: 650 mm 

- wysokość 680 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

 

9 ZESTAW 

Pytanie: 

Część nr 5 

Łóżko szpitalne  – 36 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści łóżka bez sygnalizacji włączenia do sieci? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

2.Czy Zamawiający dopuści łóżka o wysokości minimalnej 410mm +/- 10mm co jest zgodne z normami siatek 

centylowych wysokości podkolanowej dla populacji europejskiej (zgodnie z normą PN-EN979) i jest 

wysokością znacznie niższą niż ta cecha na 50 centylu dla tejże populacji, w związku z tym wysokość ta 

gwarantuje bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

3.Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 410-810mm +/-10mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

4.Czy Zamawiający dopuści łóżka z leżem wypełnionym płytami HPL przeziernymi dla promieni RTG, 

nieodejmowalnymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

5.Czy Zamawiający dopuści łóżka z leżem wypełnionym metalową siatką łatwo odejmowalną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

6.Czy Zamawiający dopuści łóżka z leżem wypełnionym w obrębie segmentu pleców płytą HPL 

nieodejmowalną, natomiast w obrębie segmentu uda i podudzia metalową siatką łatwo odejmowalną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autoregresji, funkcja ta w żadne sposób nie służy do niwelacji 

ryzyka powstawania odleżyn, a jedynie w zależności od konstrukcji łóżka może wpływać tylko i wyłącznie do 

bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego i większego komfortu siedzenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

8.Czy Zamawiający dopuści łóżka z funkcją autoregresji tylko w segmencie pleców? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

9.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez funkcji autoregresji w segmencie uda? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

10.Czy Zamawiający dopuści łóżka z funkcją autoregresji w segmencie uda 2,5cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

11.Czy Zamawiający dopuści łóżka  bez funkcji zaawansowanej autoregresji, która nie ma wpływu na 

niwelację powstawania odleżyn i co jednocześnie wpłynie na zachowanie zasady uczciwej konkurencji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

12.Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wyjmowanymi z możliwością  zablokowania szczytu przed 

wyjęciem na czas transportu bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

13.Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w pilot bez możliwości podświetlenia przycisków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

14.Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w panel sterowania bez stref oznaczonych różnymi kolorami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

15.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez diodowych wskaźników informujących o zablokowanych regulacjach 

w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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16.Czy Zamawiający dopuści łóżka nie wyposażone w przycisk bezpieczeństwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

17.Czy Zamawiający dopuści łóżka nie wyposażone w przycisk aktywacji znajdujący się na pilocie i panelu 

sterowania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

18.Czy Zamawiający dopuści łóżka z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji na panelu 

sterowania w postaci przezroczystej klapki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

19.Czy Zamawiający dopuści łóżka bez automatycznego odłączenia wszystkich regulacji po min. 180 

sekundach nieużywania regulacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

20.Czy Zamawiający dopuści łóżka nie wyposażone w system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka 

w wyniku przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

21.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o wysokości 820mm +/-10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

22.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o szerokości całkowitej wraz ze złożonym blatem do 

boku szafki 570mm +/-10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

23.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o głębokości 430mm +/- 10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

24.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym o regulacji wysokości blatu bocznego w zakresie 750-

1060mm +/- 10mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy „Opis parametrów i warunków wymaganych”. 

25.Czy Zamawiający dopuści szafki z blatem bocznym z mechanizmem blokowania i odblokowywania kół 

szafki przy dwóch kołach szafki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

26.Czy Zamawiający dopuści materac szpitalny o wysokości 10cm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Termin składana ofert pozostaje bez zmian (do dnia 6 lutego 2020 r.). 
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