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Puszczykowo, dnia 15 maja 2017 r.  

 

 

Szp.12/10/2/17 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 15.05.2017 r. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w pkt. 3 parametrów – dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm co minimalnie różni się od 

oczekiwanego? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące długości całkowitej łóżka zapisane w SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w pkt. 5 parametrów – dopuści łóżko o wymiarach leża 900x2000 mm i szerokości całkowitej 1020 

mm co minimalnie różni się od oczekiwanego? 

Odpowiedz: 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną pismem o numerze Szp.12/10/1/17. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w pkt. 5 parametrów – dopuści łóżko o wymiarach leża 850x2000 mm i szerokości całkowitej 970 

mm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o wymiarach innych niż zapisane w pkt 5 SIWZ. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w pkt. 7 parametrów – dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca? 

Odpowiedz: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w metalowe uchwyty materaca. 
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Pytanie 5 

Czy Zamawiający w pkt. 8 parametrów – dopuści szczyty łóżka ze stali malowanej farbą proszkową z płytą HPL  

o grubości 6 mm oraz z wysuwaną pod szczytem półką na pościel? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla szczytów łóżka opisane w pkt 8 SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający w pkt. 8 parametrów – dopuści szczyty łóżka ze stali nierdzewnej z płytą HPL o grubości 6 mm 

oraz z wysuwaną pod szczytem półką na pościel? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla szczytów łóżka opisane w pkt 8 SIWZ . 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający w pkt. 8 parametrów – dopuści szczyty łóżka z tworzywa ABS w kolorze białym z kolorowym 

motywem dekoracyjnym do wyboru oraz  z wysuwaną pod szczytem półką na pościel? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla szczytów łóżka opisane w pkt 8 SIWZ . 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający w pkt. 10 parametrów – dopuści łóżko z siatką 5x5 cm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza łóżka z siatką o wymiarach 5x5 cm pod warunkiem zachowania opisanej w pkt 10 SIWZ 

minimalnej średnicy pręta. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający w pkt. 24 parametrów – dopuści barierki wykonane z 4 profili składane wzdłuż ramy leża za 

pomocą dźwigni umieszczonej pod leżem? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza barierki wykonane z 4 profili składane wzdłuż ramy leża za pomocą dźwigni umieszczonej 

pod leżem pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w pkt 24 SIWZ. 

 


