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Kraków, 12  lutego 2016r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-2/16 
Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych" 
 
 
 

ODPOWIEDZI 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 z późn. 
zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie: 
 
Pytania I 
Poz. 1 – Łóżko dziecięce – 5 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce o szerokości całkowitej 840 mm? 
Odpowiedz: Tak 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce o wysokości całkowitej 1570 mm? 
Odpowiedz: Nie 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem o wymiarach 1400 x 700 mm? 
Odpowiedz: Tak 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem dwusegmentowym, z regulacją oparcia pleców? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, 

lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, dające dobre wsparcie dla materaca, 
łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta? 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
6. Czy Zamawiający wymaga łóżko dziecięce wyposażone w barierki boczne regulowane płynnie za 

pomocą sprężyny gazowej obsługiwanej z pedału nożnego niedostępnego dla leżącego pacjenta? Jest 
to ważny element bezpieczeństwa. 

Odpowiedz: zamawiający dopuszcza takie łózko ale nie wymaga.  
7. Czy Zamawiający wymaga łóżko dziecięce wyposażone w barierki boczne z regulacją w zakresie od 840 

do 1550 mm? 
Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza takie łózko ale nie wymaga.  

 
Poz. 2 – Łóżko szpitalne – 2 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji z kształtowników stalowych o wym. 3 x 2 cm? 
Odpowiedz: Nie 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm? 
Odpowiedz: Tak 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm? 
Odpowiedz: Tak 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tuleje do mocowania dodatkowego wyposażenia bez 

możliwości zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym? 
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Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 400 mm? 
Odpowiedz: Nie 
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wysokości 500 mm? 
Odpowiedz: Tak 
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża za pomocą 

jednej dźwigni? 
Odpowiedz: Tak 

 
Pytania II 
Łóżko dziecięce szt. 5 

1. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko dziecięce, którego długość całkowita wynosi 1600mm? 
Odpowiedz: Tak 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce, którego szerokość całkowita wynosi 765mm? 
Odpowiedz: Tak 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce, którego wysokość całkowita wynosi 1500mm? 
Odpowiedz: Nie 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce o wymiarach leża 1335x658mm? 
Odpowiedz: Tak 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce, którego zintegrowane barierki są regulowane skokowo w 

zakresie 915-1400mm? 
Odpowiedz: Nie 

 
Łóżko szpitalne szt. 2 

6. Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające 
zawieszenie uchwytów np. na worki urologiczne? 

Odpowiedz: Tak 
 
Pytania III 
Czy Zamawiający wymaga, aby łóżka szpitalne (2 szt.) wyposażone były w szczyty tworzywowe wykonane z 
poliuretanu w technologii rotomouldingu?   
Odpowiedz: zamawiający dopuszcza taka technologię ale nie wymaga.  
 
 
Pytania IV 

Pozycja nr 1: 
Łóżko dziecięce – 5 sztuk:   
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada długość całkowitą wynoszącą 
1722 mm? 
Odpowiedz: Tak 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada szerokość całkowitą 
wynoszącą 883 mm?    
Odpowiedz: Tak 
 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada 
szerokość leża wynoszącą 800 mm?  
Odpowiedz: Zamawiający dopuści łóżko dziecięce, które posiada szerokość leża 800 mm. 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada wysokość całkowitą 
wynoszącą 1360 mm? 
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Odpowiedz: Tak 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada wymiary leża wynoszące 
1418 x 738 mm? 
Odpowiedz: Tak 
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada leże dwusegmentowe?  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada barierki regulowane 
skokowo w zakresie 930 – 1230 mm, regulacja barierek umożliwia ich zmianę co 75 mm? 
Odpowiedz: Tak 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dziecięce, które posiada podstawę jezdną 
wyposażoną w cztery koła o średnicy 100 mm, z których dwa posiadają blokadę, koła w obudowie 
metalowej?    
Odpowiedz: Tak 
 
 
Pozycja nr 2:  
Łóżko szpitalne – 2 sztuki:    
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego rama wykonana jest z 
kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra 
powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów o wymiarach 50 x 30 mm, odpornym na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne orz promieniowanie UV?  
Odpowiedz: Tak 
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, o długości całkowitej równej 2165 mm?  
Odpowiedz: Tak 
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości bez barierek bocznych równej 
965 mm, natomiast z barierkami 1018 mm?  
Odpowiedz: Tak 
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, z lakierowanymi szczytami z użyciem 
lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów,  których rama 
wykonana jest z metalowych rur a ich wypełnienie z wysokiej jakości płyty HPL o grubości 8 mm, odpornej na 
działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 
Wypełnienie szczytów jest wyjmowane bez użycia narzędzi?  
Odpowiedz: Nie 
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada szczyty wyjmowane z gniazd 
ramy leża, tworzywowe, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie 
namnażania się bakterii i wirusów?   
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada możliwość wyboru koloru 
wypełnień w szczytach lakierowanych, natomiast kolor ramy leża w kolorze RAL 9002 (złamanej bieli)?  
Odpowiedz: Tak 
 
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada możliwości wyboru 
koloru wypełnień w szczytach tworzywowych, natomiast kolor ramy leża w kolorze RAL 9002 (złamanej 
bieli)?  
Odpowiedz: Nie 
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada uchwyty na worki 
urologiczne w postaci metalowych haczyków (po 2 haczyki na każdą stronę leża) zamontowanymi pod ramą 
leża?   
Odpowiedz: Tak 
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17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada wysokość leża od podłogi 
wynoszące 500 mm?   
Odpowiedz: Tak 
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada dźwignię umieszczoną pod 
segmentem leża z obu stron bez oznaczenia funkcji na ramie leża lub na dźwigni?  
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, o stabilnej konstrukcji i dopuszczalnym 
obciążeniu równym 200 kg bez konieczności stosowania poprzeczek łączących nogi?   
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

 
Pytania V 
 
POZYCJA I: Łóżeczko dziecięce – 5 szt. 
1.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o całkowitej długości 1540 mm? 
Odpowiedz: Nie 
2.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o całkowitej szerokości 750 mm? 
Odpowiedz: Nie 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o całkowitej wysokości 1370 mm? 
Odpowiedz: Tak 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce o wymiarach leża 1280x 600 mm? 
Odpowiedz: Nie 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżeczko dziecięce z zintegrowanymi barierkami regulowany w 

sposób płynny w zakresie 1000-1350 mm? 
Odpowiedz: Tak 

 
 
POZYCJA II: Łóżko szpitalne- 2 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. 

wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego 
konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy 
również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość 
producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak 
również wyjście. 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2150mm? 
Odpowiedz: Tak 
 
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz                                          

z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 1000 mm? W oferowanych łóżkach 
poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe 
chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami? 

Odpowiedz: Tak 
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z profilu 

stalowego okrągłego ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo nie wyjmowane? 
Odpowiedz: Nie 
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o 

grubości 6 mm? 
Odpowiedz: Nie 
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6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty 
umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne przy łóżku? 

Odpowiedz: Tak 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w tuleje do mocowania wieszaka 

kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do reki bez możliwości zabezpieczenia przed wypadnięciem 
mechanizmem śrubowym? Rozwiązanie to jest bezpieczne poprzez głębokie osadzenie w gniazdach co nie 
powoduje wypadnięcia elementów z tulei?  

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wysokością leża od podłoża wynoszącą 500 

mm? 
Odpowiedz: Tak 
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją kąta leża za pomocą mechanizmu 

zapadkowego? 
Odpowiedz: Nie 
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą dostępną w białym kolorze?   
Odpowiedz: Tak 
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z podstawą bez wzmocnień poprzeczkami 

łączącymi nogi? 
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z bezpiecznym obciążeniem 180 kg? 
Odpowiedz: Nie 
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180mm? 
Odpowiedz: Tak 
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz                                          

z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach 
poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe 
chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami? 

Odpowiedz: Tak 
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wyjmowane szczyty wykonane z 

profilu stalowego okrągłego ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo? 
Odpowiedz: Nie 

 
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane                       z 

polietylenu w technologii typu rotomuldingu z kolorowymi wklejkami (8 kolorów do wyboru), łatwo 
zmywalne, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne oraz promieniowanie UV? 

Odpowiedz: Tak 
 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ w 
następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 
terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 
b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 
Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa łóżek szpitalnych”, znak sprawy: DZP.272-2/16, 
nie otwierać przed 16.02.2016r., przed godziną 10.00.” 
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2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2016r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 16.02.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 
Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.” 
 

4) Opisu wskazanego pod pozycją nr 25 załącznika nr 1B do SIWZ, który otrzymuje brzmienie” 
„Dodatkowe wyposażenie” 

 
 
 
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: 
 Wykonawca, który zadał pytanie 
 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 
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