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Kraków, dn. 26.11.2020 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa kardiomonitorów przenośnych aparatu do znieczulenia, autoklawu (sterylizatora parowego), 

łóżek szpitalnych z materacami oraz centrali do monitorowania na potrzeby Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 
Znak postępowania A.I.271-24/20. 
 

I. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – 1 ZESTAW 
 

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 Pzp”, 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW 1 
Zadanie numer 5 – Stacja centralnego monitorowania 
 
Pytanie:  
Pytanie nr. 1. Prosimy po podanie informacji z kardiomonitorami jakiego producenta ma współpracować 
stacja centralnego monitorowania? 
Odpowiedź:   
Zamawiający posiada kardiomonitory firmy Mindray.  
 
Pytanie:  
Pytanie nr. 2. Prosimy o podanie informacji czy Szpital ma przygotowaną sieć LAN do podłączenia 
kardiomonitorów do Stacji centralnego monitorowania. Czy ewentualne koszty wykonania sieci LAN                                    
do podłączenia kardiomonitorów leżą po stronie Zamawiającego czy po stronie Wykonawcy? 
Odpowiedź:   
Szpital posiada sieć, która może zapewnić połączenie kardiomonitorów z centralą monitorowania. Istnieje 
również możliwość modyfikacji istniejącej sieci na potrzeby takiego rozwiązania po podaniu warunków 
szczególnych i wymagań technicznych odnośnie urządzeń i rodzaju sieci. 
 
ZESTAW 2 
Dotyczy: część nr 4 – Łóżka szpitalne z materacami – 7 szt. 
 
Pytanie: 
1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 
815 mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu 
pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/? 
Odpowiedź:   
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
2. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o i anty-
Trendelenburga 15o? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
3. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże w sekcji 
oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL, gładkimi, łatwo demontowalnymi (po jednej płycie 
na każdy segment leża), nadającymi się do dezynfekcji, zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i 
wypadnięciem; segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo w celu zapewnienia stabilności 
leża?   
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
4. Czy (w pkt. 10 i 11) Zamawiający dopuści funkcję podwójnej autoregresji segmentu pleców oraz uda 
(system odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji 
sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn) niwelującej ryzyko powstawania 
odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniąca funkcję 
profilaktyczną przeciwko odleżynom o łącznej wartości 15 cm (+/- 1 cm)?   
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
5. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści szczyty łóżka z blokadą bez graficznej, kolorowej informacji 
zablokowane / odblokowane? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
6. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści koła tworzywowe o średnicy 150 mm?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
7. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy 
leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne 
składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach. 
tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
8. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota (bez możliwością podświetlenia 
przycisków) oraz centralny panel sterowania dla personelu: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud 
oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła 
kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna i pozycja CPR; panel z możliwością zawieszenia na szczycie od 
strony nóg oraz podwieszenia pod półką na pościel; panel podzielony na strefy z czytelnymi piktogramami w 
celu bardziej intuicyjnej obsługi?  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
9. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści regulację elektryczną uzyskiwaną przy pomocy jednego 
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka 
od strony nóg: 
- pozycji krzesła kardiologicznego 
- pozycji leża CPR 
- pozycji leża antyszokowej 
- pozycji leża egzaminacyjnej?  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do wzoru umowy 
(opis parametrów i warunków wymaganych) w części 4 zamówienia - poprzez rozbudowanie zapisu w pkt 
17. 
Pkt 17 załącznika przyjmuje nowe (rozbudowane) brzmienie: 
„Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem 
przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg: 
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● pozycji krzesła kardiologicznego 
● pozycji leża CPR 
● pozycji leża antyszokowej, 
Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną uzyskiwaną przy pomocy jednego oznaczonego 
odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od 
strony nóg: 
- pozycji krzesła kardiologicznego 
- pozycji leża CPR 
- pozycji leża antyszokowej 
- pozycji leża egzaminacyjnej” 
 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do odpowiedzi. 
W przypadku gdy Wykonawca złoży załącznik w wersji pierwotnej – będzie to oznaczało, iż zaoferował 
produkt spełniający pierwszy zapis – oferta nie zostanie odrzucona. 
 
Pytanie:  
10. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wyłączniki / blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na 
panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: 
- regulacji wysokości 
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
- funkcji autokontur 
Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach tylko w panelu dla personelu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
11. Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka nie posiadające parametrów opisanych w pkt. 19, 20 i 21. 
W oferowanym łóżku jest możliwość odłączenia / zablokowania wszystkich funkcji (za wyjątkiem funkcji 
ratujących życie np. CPR) poprzez selektywną blokadę funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia dla 
pacjenta lub personelu.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
12. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu / 
brak konieczności schylania się; barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej 
części, składane jedną ręką? 
 

 
 (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie:  
13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną o wymiarach 515 mm x 405 mm x 840 
mm, wyposażoną w blat boczny posiadający regulację wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej 
w zakresie 740 – 1040 mm oraz regulację kąta pochylenia, blat boczny po złożeniu nie powoduje 
zwiększenia gabarytów szafki; szafka wyposażona w cztery podwójne koła, w tym dwa z blokadą 
indywidualną? 
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(Zdjęcie poglądowe oferowanej szafki) 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 4 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej „Specyfikacją”) zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści 
specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
 
 

II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, na 
podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 r. godz. 10:00 na adres: Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2020 r. godz. 11:00 w Małopolskim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 
 (…)” 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 26/11/2020 r. 
 
Załącznik: 
- załącznik do wzoru umowy dla części 4 zamówienia 
 
 
 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 
  Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

 
 
  
 




