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Zielona Góra 19.09.2022 r.  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego 

przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, nr 
referencyjny: LI.280.8.2022. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ II, ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANIE 
TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                    
w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 
udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 
Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją wykonaną  ze stali lakierowanej proszkowo opartą na trzech 

kolumnach cylindrycznych gwarantujących łatwą dezynfekcją i zabezpieczających przed wnikaniem 

zanieczyszczeń ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści łózko w  którym funkcja przechyłów bocznych realizowana jest przez łóżko a nie 

przez materac? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2190mm z funkcją elektrycznego przedłużenia leża o 

220mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 110cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma zintegrowanymi panelami sterującymi dla pacjenta 

zlokalizowanymi po wewnętrznej stronie barierek bocznych zabezpieczających centralną cześć łózka bez 
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funkcji regulacji wysokości leża w celu zachowania bezpieczeństwa i unikania kolizji z otaczającym sprzętem 

w czasie regulacji ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą:  4 sterowników nożnych, umieszczonych po obu 

stronach łóżka do regulacji wysokości oraz przechyłów bocznych leża , centralnego panelu sterowania 

znajdującego się na szczycie nóg łóżka sterującego wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz  z 

selektywna blokadą funkcji, paneli sterujących dla pacjenta umieszczonych od wewnętrznej strony barierki 

bocznej po obu stronach , paneli w górnej barierce bocznej od strony zewnętrznej po obu stronach z 

kolorowym wyświetlaczem LCD oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy pacjenta, 

łącznie w łóżku 5 paneli do sterowania funkcjami i 4 sterowniki nożne do regulacji wysokości oraz 

przechyłów bocznych leża?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa ruchome panele wypełniające wolną przestrzeń w leżu 

po przedłużeniu leża zapewniające stabilne podparcie materaca? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga w zakresie 0-8 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami tworzywowymi, odejmowanymi , z możliwością 

zablokowania/odblokowania, poruszającymi się podczas przechyłów wzdłużnych wraz z leżem, jednakże z 

uwagi na konieczność zabezpieczenia ścian lub aparatury medycznej łóżko posiadające 4 krążki odbojowe w 

każdym narożniku łóżka? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyposażone w szczyty tworzywowe z akcentem kolorystycznym w kolorze 

niebieskim zgodnym z kolorystycznymi standardami OIOMu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 

 



Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy 

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Pytanie 11 

Czy zamawiający dopuści łóżko z  elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 43,5-81,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją części nożnej (dot. uda wraz z podudziem) w zakresie 

0-30°? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR za pomocą dźwigni ręcznej, wyposażony w 

system zabezpieczający segment pleców przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża poprzez zwolnienie 

blokady mechanicznego opuszczenia i chowanie sworznia w siłowniku ruchem obrotowym? Segment 

pleców podczas manualnej funkcji CPR nigdy nie opadnie gwałtownie/bezwładnie na leże, zatem 

rozwiązanie spełni funkcjonalność. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR z dźwignią  umieszczoną bezpośrednio przy 

segmencie pleców z obu stron, w kolorze czerwonym odróżniającym się od innych funkcji łóżka, łatwo 

dostępną także przy opuszczonych barierkach  ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 15 

Czy zamawiający dopuści koła o średnicy 100mm ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 16 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250 kg ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 17 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją podwozia zapewniająca prześwit po leżem 14,2cm, który w 

pełni umożliwia współpracę z podnośnikami pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
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Pytanie 18 

Dot. pkt 47 i 48 Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma szynami, lakierowanymi proszkowo o przekroju 

owalnym, do montażu haczyków na worki urologiczne oraz innego wyposażenia po obu stronach leża, na 

każdej szynie zamontowane 2 haczyki ?    

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 19 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma gniazdami na akcesoria w narożnikach od strony głowy i dwoma w 

narożnikach od strony nóg? Jest to standardowo stosowane rozwiązanie przez wszystkich producentów 

łóżek. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 20 

Dot. pkt  49 i 50 Czy Zamawiający dopuści prosty oraz dodatkowy wieszak kroplówki z regulacją wysokości w 

zakresie 890-1431mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 21 

Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka w którym funkcja przechyłów bocznych realizowana jest za pomocą 

całego leża ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ.  
 
 
Pytanie 22 

Czy Zamawiający będzie wymagał łózka w którym przechyły boczne realizowane są za pomocą sterowników 

nożnych? Proponowane rozwiązanie zapewnia bezpieczne wykonanie funkcji przechyłu bocznego wraz z 

asysta pacjenta. Personel wykonując te czynność stoi bezpośrednio przy łóżku pacjenta.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
 
Pytanie 23 

Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka w którym kasetę RTG umieszcza się w segmencie pleców 

wyposażonym w uchwyt  co jest rozwiązaniem lepszym w porównaniu do  kieszeni w materacu, gdyż w 

przyszłości w wyniku awarii może dojść do sytuacji wymiany materaca na taki który nie posiada kieszeni co 

doprowadziłoby do utraty możliwości wykonania zdjęcia RTG?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
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Pytanie 24 

Czy Zamawiający zgodnie z pkt 53 dopuszcza możliwość zaoferowania materaca, który nie jest zintegrowany 

z leżem łóżka, wyposażony w osobną pompę z własnym panelem sterowania zawieszaną na szczycie łóżka 

od strony nóg, pompa połączona z materacem widocznymi przewodami powietrznymi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 25 

Czy Zamawiający dopuści materac z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg, 

gwarantującym skuteczność terapeutyczną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 26 

Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji dopompowywania komór po przedłużeniu leża?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 27 

Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją transportową polegającą na zamknięciu przewodów 

powietrznych i wprowadzenie materaca w stan statyczny?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 28 

Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją spuszczania powietrza w sekcji tułowia za pomocą przycisków 

do regulacji ciśnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 29 

Czy Zamawiający dopuści materac z zaworem CPR w postaci dwóch mechanicznych zrywek? Funkcja 

uruchamiana bezpośrednio przy materacu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji programowania przechyłów bocznych w czasie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 31 

Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją wspomagającą krążenie limfy poprzez regulację ciśnienia w 

komorach oraz pracę w trybie zmiennociśnieniowym 3 do 1? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia formularz cenowo-techniczny będący 
załącznikiem nr 4 do SWZ. 
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Pytanie 32 

Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcji opisanej w pkt 77-83? Proponowany przez nas materac posiada 

wbudowaną w komory funkcję zarządzania mikroklimatem. 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z funkcji opisanych w pkt 77-83, tym samym zmienia formularz 
cenowo-techniczny będący załącznikiem nr 4 do SWZ. 
 

 Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób: 

Miejsce w SWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

Było: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  do dnia 
19.10.2022 r. 

Jest: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj.  do dnia 
22.10.2022 r. 

2. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2 

Było: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godziny 
8:00. 

Jest: 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2022 r. do godziny 
8:00. 

3. Rozdział XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 4 

Było: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2022 r. o godzinie 8:05 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 
systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie. 

Jest: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2022 r. o godzinie 8:05 poprzez ich odszyfrowanie za pomocą 
systemu teleinformatycznego – Platformy poprzez ich odszyfrowanie. 

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 

o zmianie ogłoszenia. 

 

        Dyrektor ds. Lecznictwa 
        Antoni Ciach 

        podpis na oryginale 
 
 
 
 
 
 
UWAGA 
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie                    
w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
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- Załacznik nr 4 do SWZ formularz cenowo-techniczny po zmianach z dnia 19.09.2022 r. 
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