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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-31/13 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) 

udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

I.  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 12 tygodni od daty 

podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu Zamawiający wyrazi 

zgodę?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne określone w projekcie umowy, za 

zwłokę w realizacji dostawy z 0,2% do 0,1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

II.  

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie wyposażone w sygnalizację diodową włączenia 

do sieci ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości zewnętrznej wynoszącej 2280 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym 4 panelami z wypraski ABS, 

w tym trzy z możliwością zdejmowania, panele profilowane, lekkie, nadające się do dezynfekcji ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami 

tworzywowymi (8-10szt.). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w szczyty lakierowane z wypełnieniem 

płytą laminatową w wybranym kolorze, z możliwością wyjmowania, bez dodatkowej blokady szczytu 

przed wyjęciem ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym panel sterowniczy umieszczony jest w 

wysuwanej półce na pościel od strony nóg pacjenta ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości elektryczną w zakresie od 450 

do 850 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją części plecowej w zakresie 

do 45º ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające funkcji Ergoframe ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zabezpieczeniem przed nieświadomym 

uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji 

znajdującego się tylko na panelu centralnym ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w przycisk bezpieczeństwa, 

natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych za wyjątkiem funkcji ratunkowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe 

lakierowane, składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, opuszczane przy użyciu 

obu rąk ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością wyboru kolorystyki wypełnienia 

szczytu, rama łóżka, barierki boczne i szczyty lakierowane w kolorze RAL 9002 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie wyposażoną w zamek na klucz ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 86 cm ? 

       Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące wymiary zewnętrzne szafki: 

    Wysokość : 90 cm, +/-3 cm 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 39 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące wymiary zewnętrzne szafki: 

Głębokość  : 50 cm, +/-3 cm 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z bezstopniową regulacją wysokości 

blatu bocznego przy użyciu obu rąk w zakresie od 76 do 106 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 34-51 

cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące wymiary zewnętrzne szafki: 

Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 3cm 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem górnym o wymiarach 39-51 

cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące wymiary zewnętrzne szafki: 

Wymiar górnego blatu: 40-40 +/- 3cm 
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w jedną szufladę 

znajdującą się bezpośrednio pod blatem z możliwością dwustronnego wysuwu, półkę wewnątrz szafki, 

niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki oraz półkę zamykaną z dwoma 

drzwiczkami umożliwiającymi postawienie szafki po obu stronach łóżka ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w chromowane 

zaokrąglone uchwyty do otwierania ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą 4 tworzywowe, podwójne 

koła jezdne o średnicy 50 mm, niebrudzące podłóg ? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ 

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blokadą  dwóch kół umieszczoną 

przy kółeczkach ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatami profilowanymi wykonanymi 

z tworzywa ABS, posiadającymi wypukłą krawędź zewnętrzną chroniącą przed spadaniem 

przedmiotów z blatu ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatami profilowanymi wykonanymi z 

tworzywa ABS pod warunkiem wykazania odporności ABS na wysoką temperaturę. Blat górny ma być 

zabezpieczony galeryjka chroniąca przedmiot przed spadaniem przedmiotów z blatu. 

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie wyposażoną w uchwyt na ręcznik 

? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w kolorze RAL 9002 z możliwością 

wyboru kolorystyki czoła szuflady oraz drzwiczek półki szafki ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z możliwością regulacji kąta 

nachylenia blatu bocznego przy użyciu obu rąk ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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III.  

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 99,3 cm, co stanowi parametr nieznacznie 

odbiegający od oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pojedyncze koła o średnicy 125 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz. 
3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w uchwyt na ręcznik z boku szafki bez 

otworów na akcesoria? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
4. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w metalowe uchwyty? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

IV.  

1. Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

V.  

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci? 

Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden 

sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 300mm? 

Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego dla zapewnienia pełnego komfortu dla 

hospitalizowanych pacjentów o większym wzroście. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość zewnętrzną łóżka –  2180mm (+/- 30mm) z możliwością 

przedłużenia do 200 mm 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się do 

780mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas 

opuszczania leża łóżka przez pacjentów o wyższym wzroście. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 785 

mm (+/- 25mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 

/nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o 

wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja funkcji autokonturu odbywa się 

wyłącznie przy użyciu przewodowego pilota przeznaczonego dla pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest 

optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w 

praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz. 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa 

się w zakresie od 0 do 13º, natomiast regulacja pozycji anty-Trendelenburga w zakresie od 0 do 14º? 

Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i 

bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel centralny bez możliwości 

selektywnej blokady dla pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga? Wymagane rozwiązanie nie 

jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka, ponadto panel centralny wyposażony jest 

dodatkowo w przycisk blokujący wszystkie funkcje jednocześnie co umożliwia również na blokadę 

pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym odłączenie wszystkich funkcji 

elektrycznych następuje wyłącznie na pilocie dla pacjenta po upływie 60 sekund nieużywania 

regulacji? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej 

funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym odłączenie wszystkich regulacji  następuje 

przed upływem 180 sekund nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
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8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym podniesione barierki boczne poszerzają 

szerokość łóżka zaledwie o 1,5 cm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla 

zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i  bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dotyczy – szafka przyłóżkowa 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową o następującym 

opisie: 

 Szafka wyposażona w dwie szuflady oraz wolną przestrzeń między nimi do przechowywania 

podręcznych rzeczy pacjenta, 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że szafka spełni 

warunki opisane w siwz oraz będzie wyposażona w półkę znajdującą się pod korpusem szafki. 

 Szafka z obrotowym korpusem umożliwiającym dwustronne ustawienie szafki, 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką szafkę pod warunkiem zachowania pełnej 

funkcjonalności z możliwością podstawienia szafki  po obu stronach łóżka   

 Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych, ramki szuflad i boki szafki wykonane z 

ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, blat górny, środkowy i półka boczna 

wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką szafkę pod warunkiem spełnienia pozostałych 

parametrów opisanych w siwz 

 Wymiary zewnętrzne szafki: szerokość – 590mm, szerokość przy rozłożonym blacie – 

1150mm, głębokość – 470mm, wysokość 890mm, 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne szafki: 

- Wysokość : 90 cm, +/-3 cm 

- Głębokość  : 50 cm, +/-3 cm 

- Szerokość: 50 cm, +/-3cm 

- Bezstopniowa regulacja wysokości blatu bocznego przy użyciu jednej ręki: 75 – 110 , +/-4 

cm 

- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 3cm 

- Wymiar górnego blatu: 40-40 +/- 3cm 

 Płynna regulacja wysokości blatu bocznego przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej – 770-

1120mm,  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką szafkę pod warunkiem spełnienia pozostałych 

parametrów opisanych w siwz 

 Możliwość regulacji kąta nachylenia blatu bocznego,  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką szafkę pod warunkiem spełnienia pozostałych 

parametrów opisanych w siwz 

 Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ze stali nierdzewnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 Wnętrza szuflad wypełnione wyjmowanym, tworzywowym wkładem z przegródkami, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 Blat górny zabezpieczony trzystronną galeryjką,  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 Szafka wyposażona w cztery haczyki do zwieszania np. ręczników czy woreczków  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby szafki wyposażone były w uchwyt na ręczniki z boku 

szafki zgodnie z siwz.  
 Szafka wyposażona w cztery podwójne koła jezdne z niebrudzącym bieżnikiem i indywidualną 

blokadą ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

VI.  

1. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne z możliwością przedłużenia leża o 260 mm? 

Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość zewnętrzną łóżka –  2180mm (+/- 30mm) z możliwością 

przedłużenia do 200 mm 

2. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne wyposażone w leże 5-sekcyjne (w tym 3 

segmenty ruchome), wypełnione panelami tworzywami (5 szt.), łatwo demontowalnymi, lekkimi, z 
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wyprofilowanymi ogranicznikami zabezpieczającymi przed przemieszczaniem materaca oraz o 

konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca, zaokrąglonymi (bez 

ostrych krawędzi i rogów), łatwymi do dezynfekcji? Oferowane rozwiązanie spełnia te same funkcje 

użytkowe co opisane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami 

tworzywowymi (8-10szt.). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację wysokości 

leża w zakresie od 360 mm do 795 mm, gwarantujące bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegające 

„zeskakiwaniu z łóżka” /nie  dotykaniu  pełnymi  stopami  podłogi  podczas opuszczania łóżka/? 

Oferowany dolny parametr (360 mm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny 

(795 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 785 

mm (+/- 25mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 

/nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o 

wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 

4. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną części 

nożnej w zakresie 0
o 

- 23,5
o
? Oferowany zakres będzie praktyczny podczas codziennego korzystania z 

łóżka.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
5. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne posiadające funkcję autoregresji 9 cm, 

niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-

lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? Będzie to 

parametr w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni 100% 

bezpieczeństwo pacjentom.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz  
6. Czy (dla pkt. 25) Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne posiadające rozwiązanie 

tożsame do opisanego przez Zamawiającego, wynikające z rozwiązań konstrukcjach stosowanych 

przez danego producenta, mające na celu eliminację sił tarcia będących potencjalnym zagrożeniem 

powstawania odleżyn bez konieczności stosowania funkcji Ergoframe?    

Zamawiający dopuszcza takie łóżko ale nie wymaga. Nie spełnienie w/w rozwiązania nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy. 

7. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed    

nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego 

dostępność funkcji w sterowaniu na panelu?   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
8. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne, w którym odłączenie wszelkich regulacji 

następuje po 30 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia 

regulacji)? Zasada działania jest identyczna jak wskazana przez Zamawiającego, a czas krótszy, niż 

180 sekund wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie 

ma wpływu na funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym odłączenie wszystkich regulacji  następuje 

przed upływem 180 sekund nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne wyposażone w układ elektryczny bez 

konieczności stosowania przycisku bezpieczeństwa w celu natychmiastowego odłączenia wszystkich 

funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, również 

odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

10. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze 

dla  każdej pozycji leża  i segmentów na poziomie 310 kg, pozwalające na wszystkie możliwe 

regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i  powstanie incydentu 

medycznego, a tym samym bez konieczności wyposażania łóżka w system elektrycznej ochrony przed 

uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegającym na wyłączeniu regulacji  łóżka  w  

przypadku  przekroczonego obciążenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne wyposażone w cztery ergonomiczne barierki 

boczne, tworzywowe, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża,  nie  powodujące poszerzenia 
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łóżka, opuszczane przy użyciu jednej ręki poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający pacjentowi 

wstawanie oraz siedzenie na łóżku? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez 

Zamawiającego, ponieważ są to barierki zgodne z najnowszą normą EN 60601-2-52, zabezpieczające 

pacjenta również w pozycji siedzącej, posiadające wyprofilowane wygodne uchwyty ułatwiające 

pacjentowi np. wstawanie z łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie łóżko pod warunkiem, że barierki opuszczane będą przy 

użyciu jednej ręki.  
12. Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne łóżko szpitalne z możliwością wyboru elementów 

kolorystycznych szczytów i barierek? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające, aby dopasować 

kolorystycznie łóżko np. do koloru pomieszczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz. 
13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji nie posiadającej szuflad zamykanych na 

klucz?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
14. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 84 cm? Oferowany wymiar różni się 

jedynie o 4 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wymiary zewnętrzne szafki: 

- Wysokość : 90 cm, +/-3 cm 

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 40 cm? Oferowana głębokość będzie 

równie funkcjonalna jak wskazana przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza wymiary zewnętrzne szafki: 

Głębokość  : 50 cm, +/-3 cm 

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą bezstopniową regulację wysokości blatu 

bocznego przy użyciu jednej ręki 74 – 104 cm? Oferowany zakres różni się minimalnie od wskazanego 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
17. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą blat górny o wymiarach 51 x 40 cm? 

Oferowany wymiar będzie równie praktyczny jak opisany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  wymiary zewnętrzne szafki: 

- Wymiar górnego blatu: 40-40 +/- 3cm 

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki znajdującej się pod korpusem 

szafki? Oferowane rozwiązanie wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez 

danego producenta.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, których czoła szuflad wyposażone są                                    

w chromowane  uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki? Oferowane rozwiązanie nie ma 

wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe szafki.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
20. Czy (dla pkt. 19 i 20) Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z układem jezdnym wysoce mobilnym, 

wyposażonym w cztery podwójne koła o średnicy 50 mm z elastycznym, gumowym, niebrudzącym 

podłóg bieżnikiem, których dźwignie blokowania i odblokowywania kół szafki znajdują się przy 

kołach (blokada indywidualna)? Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowanym przez 

producentów szafek przyłóżkowych i będzie  wystarczające, aby zapewnić właściwą funkcjonalność 

szafki.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny zabezpieczony jest relingiem  

chroniącym przed spadaniem przedmiotów z blatu? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze 

wskazanym przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza zastosowanie relingu pod warunkiem spełnienia funkcji  

galeryjki chroniącej przed spadaniem przedmiotów z blatu.  
22. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez uchwytu na ręczniki oraz akcesoria? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
23. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją kąta nachylenia blatu bocznego za pomocą 

dwóch rąk? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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VII. 

1. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne z możliwością przedłużenia leża o 250 mm? 

Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w leże 4-sekcyjne, w tym                  

3 ruchome, wypełnione panelami tworzywami o ilości adekwatnej do wymiarów leża, łatwo 

demontowalnymi, lekkimi, nadające się do dezynfekcji? Oferowane rozwiązanie będzie równie 

funkcjonalne, jak wskazane przez Zamawiającego i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych 

stosowanych przez danego producenta.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami 

tworzywowymi (8-10szt.). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające szczyty łóżka wykonane                     

z aluminium, wykończone wytrzymałą płytą HPL, wyjmowane od strony nóg i głowy                                             

z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na  czas  transportu łóżka  w  celu  uniknięcia  

wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem? Proponowane rozwiązanie będzie równie praktyczne 

jak wskazane przez Zamawiającego i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację wysokości 

leża w zakresie od 390 mm do 810 mm, gwarantujące bezpieczne opuszczanie łóżka                        i 

zapobiegające „zeskakiwaniu z łóżka” /nie  dotykaniu  pełnymi  stopami  podłogi  podczas opuszczania 

łóżka/? Oferowany dolny parametr (390 mm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast 

górny (810 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 785 

mm (+/- 25mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie 

dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości 

minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 

5. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające funkcję autoregresji 10 cm, 

niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, 

a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? Będzie to parametr w zupełności 

wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni 100% bezpieczeństwo pacjentom.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające rozwiązanie tożsame do opisanego 

przez Zamawiającego, wynikające z rozwiązań konstrukcjach stosowanych przez danego producenta, 

mające na celu eliminację sił tarcia będących potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn bez 

konieczności stosowania funkcji Ergoframe?   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcja Ergoframe  ale nie wymaga.  

7. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17
o 

sterowane z panelu sterowniczego montowanego na szczycie 

łóżka od strony nóg? Oferowany zakres jest lepszy, niż opisany przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
8. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne z możliwością odłączenie wszelkich regulacji w 

czasie innym niż po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji)? Proponowane rozwiązanie wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych 

stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym odłączenie wszystkich regulacji  następuje przed 

upływem 180 sekund nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia 

regulacji). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w układ elektryczny bez 

konieczności stosowania przycisku bezpieczeństwa w celu natychmiastowego odłączenia wszystkich 

funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, również odcinający 

funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
10. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze dla  

każdej pozycji leża  i segmentów na poziomie 300 kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy 

tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i  powstanie incydentu medycznego, a tym 

samym bez konieczności wyposażania łóżka w system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w 
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wyniku przeciążenia, polegającym na wyłączeniu regulacji  łóżka  w  przypadku  przekroczonego 

obciążenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
11. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w cztery ergonomiczne barierki 

boczne, wykonane aluminium i wysokiej jakości tworzyw sztucznych, składane teleskopowo,  nie  

powodujące poszerzenia łóżka, obsługiwane oburącz (w sposób świadomy – zgodnie z nową normą) w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa, spełniające normę EN 60601-2-52? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie łóżko pod warunkiem, że barierki opuszczane będą przy użyciu 

jednej ręki. 
12. Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne z możliwością wyboru wypełnień szczytów 

łóżka?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z 

możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia 

wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 

VIII. 

Łóżko szpitalne  

1. Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało konstrukcję opartą na 2 kolumnach cylindrycznych, 

które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi 

lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, 

rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części 

środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające 

przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na 

rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywa ABS (4 szt.), łatwo 

demontowalne, lekkie, gładkie, nadające sie do dezynfekcji? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami 

tworzywowymi (8-10szt.). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 785 

mm (+/- 25mm), gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” 

/nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o 

wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Ergoframe tylko oparcia pleców? Ruch do góry segmentu 

ud jest kompletnie bez sensu w czasie autoregresji, gdyż powoduje niewygodną pozycję dla pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje warunki siwz dotyczące autoregresu, natomiast funkcję 

Ergofame dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe warunki jak w siwz. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami dzielonymi, tworzywowymi, zabezpieczającymi pacjenta 

na 100% długości leża oraz zabezpieczającymi pacjenta w pozycji siedzącej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie łóżko pod warunkiem, że barierki opuszczane będą przy 

użyciu jednej ręki oraz zabezpieczą pacjenta na 100% długości dzielone na 2 po każdej stronie  lub 

zabezpieczą pacjenta na 75% długości 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z 4 panelami sterującymi 

wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym? 

Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Szafka przyłóżkowa  

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Wysokość : 90 cm, +/-3 cm 

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 450 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Głębokość  : 50 cm, +/-3 cm 
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3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 

1100 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Bezstopniowa regulacja wysokości blatu bocznego przy użyciu jednej ręki: 75 – 110 , +/-4 cm 

4. Czy Zamawiający wymaga, by blat boczny był regulowany za pomocą sprężyny gazowej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 660 x 430 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 3cm 

6. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu górnego 450 x 420 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Wymiar górnego blatu: 40-40 +/- 3cm 

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą wysuwaną dwustronnie, otwarta półka 

pod szufladą, szafką zamykaną drzwiczkami, otwieraną dwustronnie, z miejscem na 3 butelki 1,5 l 

wewnątrz zamykanej szafki oraz z otwartą szufladą pod zamykaną szafką? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ 
8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami szuflady i drzwiczek wykonanymi ze stali 

chromowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 65 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół standardową, umieszczoną przy dwóch 

kołach jezdnych, uruchamianą za pomocą nogi? Pragniemy dodać, blokada kół na wysokości ręki 

pacjenta jest stosowana wyłącznie w szafkach z firmy LINET. Odpowiedź negatywna może 

spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w 

związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , ze w/w parametr nie jest przedstawiany przez potencjalnych 

oferentów stawiających pytania w niniejszym postępowaniu jako wymów eliminujący i ograniczający 

konkurencje.. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ jako 

korzystne dla pacjenta.  
11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym i bocznym wykonanym z płyty z 

białego  tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie blatu głównego i bocznego z tworzywa ABS pod 

warunkiem, ze tworzywo charakteryzuje się odpornością na wysoką temperaturę. Blat górny 

zabezpieczony ma być galeryjką chroniąca przed spadaniem przedmiotów z blatu. Zgodnie z zapisami 

siwz Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki blatów szafki. 

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z relingiem do wieszania ręczników bez otworów na 

akcesoria? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

IX. 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie 

różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną wysokości leża, w zakresie 370 mm do 785 

mm (+/- 25mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 

/nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o 

wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość zewnętrzną łóżka –  2180mm (+/- 30mm) z możliwością 

przedłużenia do 200 mm 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi panelami (4 szt.)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne w tym 3 ruchome. Leże wypełnione panelami 

tworzywowymi (8-10szt.). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez możliwości zablokowania? Proponowane 

rozwiązanie jest bezpieczne i nie wyga dodatkowych zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 45°, co jest 
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rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji i autokonturu, ale bez funkcji ergoframe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych w 

siwz 
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga 18° i anty-Trendelnburga 18°? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku STOP? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 580 mm i głębokości 445 mm i wysokości 

875 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafke o Wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Wysokość : 90 cm, +/-3 cm 

- Głębokość  : 50 cm, +/-3 cm 

- Szerokość: 50 cm, +/-3cm 

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 370 x 550 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 3cm 

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 440 x 445 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

Wymiar górnego blatu: 40-40 +/- 3cm 
13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym o wymiarach 440 x 450 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

Wymiar górnego blatu: 40-40 +/- 3cm 
14. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 555 mm i głębokości 450 mm i wysokości 

880 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach zewnętrznych szafki: 

- Wysokość : 90 cm, +/-3 cm 

- Głębokość  : 50 cm, +/-3 cm 

- Szerokość: 50 cm, +/-3cm 

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z 

ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z  ocynkowanej blachy stalowej malowanej 

proszkowo i blatami oraz czołami szuflad wykonanymi z wodoodpornego tworzywa z laminatu? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych 

wymogów w siwz 
16. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki pod dolną szufladą?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
17. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania szuflad stalowymi lub 

tworzywowymi?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania szuflad 

stalowymi. 

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co jest parametrem w pełni 

wystarczającym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kółek indywidualną, znajdującą się 

bezpośrednio przy kółkach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki montowanym do relingu?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz 
21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytem na ręczniki bez otworów? 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w uchwyt na ręcznik z boku szafki 

bez otworów na akcesoria 
22. Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie w związku z 

zadanymi pytaniami, modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 2 do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie 

jak w załączniku do niższego pisma.  

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

  

Załączniki 

 Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ 

 


