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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

        Konin, dnia 21.09.2022 roku 
WSZ-EP-48/1388/2022 

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 3 
 
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: 
 

Łóżko szpitalne z funkcją wydłużenia leża wraz z akcesoriami – 20 szt 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2110mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy 
zgodnie z SWZ. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w cztery koła jezdne o średnicy 125mm z 

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. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżka o bezpiecznym obciążeniu 200kg? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy 
zgodnie z SWZ. 

 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w materac o grubości 12cm? 

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. 

 

 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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