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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
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        Konin, dnia 21.09.2022 roku 
WSZ-EP-48/1389/2022 

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 4 
 
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 

1. Czy Zamawiający będzie oczekiwał Blokady zabezpieczające szczyty koloru 
czerwonego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie  
z SWZ. 
 
2. Czy Zamawiający będzie oczekiwał Zintegrowanej ze szczytem od strony głowy ramki na 
kartę gorączkową?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie  
z SWZ. 
 
3. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby Dźwignie zwalniające regulację segmentu 
pleców były w postaci dwóch uchwytów stabilizujących materac – co z racji miejsca 
docelowego oddziału będzie miało istotny wpływ na uniemożliwienie dokonywania 
pacjentowi samodzielnie regulacji i tym samym wpłynie na bezpieczeństwo pacjenta na 
oddziale leczenia uzależnień?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie  
 SWZ. 

 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm, wyposażone w 
indywidualną i kierunkową blokadę? 
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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5. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby Leże 2 segmentowe wypełnione było siatką 
metalową pokrytą lakierem proszkowym, odejmowaną w celach szybkiego i skutecznego 
mycia i dezynfekcji łóżek?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie  
z SWZ. 

6. Czy Zamawiający mając na względzie kwestie dezynfekcyjne wynikające z miejsca 
docelowego działania łóżek oraz co za tym idzie względów higienicznych oczekuje aby 
Łóżko było łatwe do dezynfekcji i czyszczenia przystosowane do mycia w automatycznej 
myjni? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego, 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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