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        Konin, dnia 21.09.2022 roku 
WSZ-EP-48/1387/2022 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „Doposażenie Oddziału Leczenia Uzależnień –  
dostawa łóżek szpitalnych z akcesoriami”, nr sprawy WSZ-EP-48/2022 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w 
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.  
 
Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
Łóżka szpitalne z funkcją wydłużenia leża wraz z akcesoriami – 20 szt.  

1. Opis przedmiotu zamówienia nie określa konstrukcji łóżka. Czy zatem, aby otrzymać 
oferty łóżek spełniających wszelkie kryteria nowoczesności i bezpieczeństwa, Zamawiający 
wniesie wymóg takiej konstrukcji łóżka, w której rama ukryta jest pod segmentami leża (tzw. 
rama wewnętrzna)?  
Uzasadnienie: W tym rozwiązaniu rama, ponieważ znajduje się pod segmentami leża, nie 
poszerza sztucznie łóżka i nie tworzy z leżem bardzo niebezpiecznego mechanizmu „nożyc” 
mogących zmiażdżyć rękę, jeśli znajdzie się ona przypadkowo na ramie w chwili gdy ktoś 
obniży segment oparcia pleców. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z 
SWZ. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i 
łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w 
tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych 
blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie 
z SWZ. 

 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające indywidualną 
blokadą kół?  
Odpowiedź: Zamawiający  dopuści łóżko wyposażone w indywidualną blokadę jazdy 
co najmniej 2 kół oraz blokadę jazdy kierunkowej co najmniej 1 koła.  
W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie 
wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmiana treści SWZ oraz 
zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego 
postępowania. 
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4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające dźwignię do regulacji kąta 
nachylenia oparcia pleców zlokalizowaną pod leżem pod segmentem siedziska?   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie 
z SWZ. 

 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające całkowitą długość 2180 
mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego.  
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 

 
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka lakierowane w kolorze jasno szarym 
RAL 7035? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 

 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze wzmocnioną ramą bez potrzeby 
stosowania dodatkowych poprzeczek między nogami łóżka? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający 
zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 

 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z bezpiecznym obciążeniem do 230 
kg.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie 
z SWZ. 
 

     
Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący 
dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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