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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                 PUM w Szczecinie 
                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 17.12.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/108/15 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę regałów archiwizacyjnych, 

szaf ubraniowych metalowych, wózków, łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych oraz innego 

wyposażenia. 

 

WYJAŚNIENIE NR 3  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od 

producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych 

parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające 

złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany 

asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? 

Odpowiedz: 

Zamawiający wyraźnie określił w SIWZ jakich żąda dokumentów (patrz rozdział I pkt. IX ppkt. 1.2). 

Dodatkowo dla informacji Pytającego, który po raz drugi zadaje to samo pytanie, odpowiedź została udzielona w  

wyjaśnieniu nr 1z dnia 15.12.2015 r. (patrz pytanie nr 115). 

 

Dotyczy zadanie nr 7: 
Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie konstrukcyjne polegające na wypełnieniu leża siatką stalową 

montowaną na stałe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, zabezpieczające w pełni 

pacjenta przed upadkiem, będące na długości 3/4  leża, mocowane za pomocą zacisków do ramy leża?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli szafki przyłóżkowe do osobnego pakietu, zwiększając tym 

samym konkurencyjność ofert, dzięki czemu może uzyskać korzystniejszą dla siebie cenę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadanie nr 8: 
Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości gwarantująca bezpieczne opuszczenie łóżka 

przez pacjenta oraz wygodną i ergonomiczną pracę personelowi (brak konieczności pochylania nad pacjentem) 

w zakresie 370 – 735mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający mając na uwadze ergonomię pracy personelu oraz konieczność minimalizacji miejsc trudno 

dostępnych, w których mogłyby się rozwijać bakterie dopuści do  zaoferowania łóżka czterosegmentowego z 

leżem wypełnionym tworzywowymi, odejmowanymi panelami ABS (kilka panelu w segmencie pleców i nóg), 

które są łatwiejsze do dezynfekcji dzięki gładkim powierzchniom, a dzięki możliwości odczepienia gwarantują 
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pełne umycie i dezynfekcję? Dezynfekcja gładkich panelu ABS odbywa się dużo szybciej niż w przypadku 

metalowej kratki. Czyszczenie metalowej kratki trwa dłużej, jest nieporęczne dla personelu. Często dezynfekcja 

tego typu leża wykonywana jest pobieżnie co grozi niedokładnym wyczyszczeniem leża i rozwojem 

drobnoustrojów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z kolorowymi wypełnieniami do wyboru z 10 propozycji, 

spełniające wymagania stawiane w SIWZ za wyjątkiem koloru granatowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający dopuści łózko posiadające krążki odbojowe w narożnikach oraz listwy odbojowe umieszczone 

wzdłuż ramy na barierkach bocznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, zabezpieczające w pełni 

pacjenta przed upadkiem na całej długości leża, od szczytu głowy do szczytu nóg mocowane do ramy leża? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli szafki przyłóżkowe do osobnego pakietu, zwiększając tym 

samym konkurencyjność ofert, dzięki czemu może uzyskać korzystniejszą dla siebie cenę?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy zadanie nr 9: 
Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości gwarantująca bezpieczne opuszczenie łóżka 

przez pacjenta oraz wygodną i ergonomiczną pracę personelowi (brak konieczności pochylania nad pacjentem) 

w zakresie 370 – 735mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy 125mm gwarantujące łatwe prowadzenie 

łóżka i doskonałą zwrotność? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo, zabezpieczające w pełni 

pacjenta przed upadkiem na całej długości leża, od szczytu głowy do szczytu nóg mocowane do ramy leża? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli szafki przyłóżkowe do osobnego pakietu, zwiększając tym 

samym konkurencyjność ofert, dzięki czemu może uzyskać korzystniejszą dla siebie cenę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

 

          Z poważaniem 

 


