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Puszczykowo, dnia 16 maja 2017 r.  

 

 

Szp.12/10/3/17 

 

 

 

 

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 dopuści łóżko ze szczytami chromowanymi, łatwo odejmowanymi wypełnionymi wysokiej jakości 

płyta HPL o grubości 8mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz 

promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi, wypełnienie szczytów bez możliwości 

wypoziomowania i wykorzystania jako półka na pościel, łóżko wyposażone w półkę wysuwana spod szczytu łóżka?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje opis parametrów dotyczący szczytów łóżka zapisany w SIWZ . 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez tworzywowej osłony podwozia. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami lakierowanymi proszkowo z obu stron łóżka, wykonane z 3 profili 

stalowych owalnych o wysokości 40mm i grubości 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego 

zwalniacza, montowana pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu z użyciem narzędzi spełniająca 

normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje opis parametrów dotyczący barierek łóżka zapisany w SIWZ 

 

Pytanie 4 

Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane  

wyroby medyczne  łóżka szpitalne,  i materace  posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie  do Rejestru 

Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów 
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medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane 

przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby 

medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003 pomimo iż Obowiązująca 

Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia 

związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku 

posiadania przez w/w certyfikatu. 
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