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Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi - etap II dla potrzeb 

SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 04.10.2019 R. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu łóżka dopuści szczyty z tworzywa HPL o grubości 6 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu łóżka dopuści szczyty z tworzywa ABS w kolorze białym 

z kolorową wklejką dekoracyjną ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu szafki dopuści blat wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS 

w kolorze białym ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu szafki dopuści wysokość 930 mm? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści wysokość szafki do 930 mm. 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający w pkt. 14 opisu szafki dopuści półkę z siatki montowaną na stałe usytuowaną 

pod dolnymi drzwiczkami pełniącą funkcję miejsca na buty pacjenta trwale przymocowaną do 

konstrukcji ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści półkę z siatki montowaną na stałe usytuowaną pod dolnymi drzwiczkami 

pełniącą funkcję miejsca na buty pacjenta trwale przymocowaną do konstrukcji. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w: 

- pkt. V. SIWZ, 

- pkt. 3. i 5. Formularza oferty (Załączniku nr 1 do SIWZ), 

- Projekcie umowy (Załączniku nr 6 do SIWZ), w § 10. 
 

Pytanie 7 

Czy w związku z pkt. 7 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko bez 

zabezpieczenia przed wyjęciem przez pacjenta? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest 

wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE. 
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z szuflady, kontenera zamykanego 

drzwiczkami (wewnątrz brak dodatkowej półki), otwartej półki między nimi oraz półki wykonanej 

z metalowej siatki umocowanej pod kontenerem w dolnej części szafki np. na obuwie (mocowana 

na stałe/nieodejmowana)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z szuflady, kontenera zamykanego 

drzwiczkami (wewnątrz brak dodatkowej półki), otwartej półki między nimi oraz półki wykonanej 

z metalowej siatki umocowanej pod kontenerem w dolnej części szafki np. na obuwie (mocowanej 

na stałe/nieodejmowana). 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dokona wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia do 13.12.2019r.? Umożliwi to potencjalnemu wykonawcy odpowiednie 

przygotowanie asortymentu, jego transport oraz profesjonalne przeszkolenie personelu. Biorąc 

pod uwagę czas niezbędny Zamawiającemu na zbadanie, ocenę ofert i wybór oferty 

najkorzystniejszej oraz ustawowy termin zawarcia umowy, realizacja tak dużej ilości asortymentu 
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w zawitym terminie podanym w SIWZ wydaje się być mało realna i może budzić podejrzenia co 

do konkretnych preferencji i gotowości preferowanego sprzętu. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 6. 
 

Pytanie 11 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, aby koła łóżka były wyposażone w tzw. 

centralny hamulec czyli centralną blokadę wszystkich kół zapewniającą bezpieczne 

manewrowanie łóżkiem? Rozwiązanie to pozytywnie wpływa na łatwość obsługi i manewrowanie 

łóżkiem przy pomocy pedałów nożnych, dostępnych po obu stronach łóżka u stóp pacjenta. 

Umożliwia to również natychmiastowe zatrzymanie łóżka w razie jakiegokolwiek zagrożenia. 

Dzięki funkcji jazdy na wprost łóżko z łatwością może przemieszczać jedna osoba. Pedał 

z dwukolorowym oznaczeniem (czerwony/zielony odpowiednio dla zablokowanych/zwolnionych 

kół) ułatwia pracę personelowi. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wymaga, aby łózka wyposażone były w dwa rodzaje szczytów, do wyboru 

przez Zamawiającego: 

- metalowe chromowane lub lakierowane proszkowo, wypełnione płytą HPL, 

- w pełni wykonane z materiału PP (polipropylen) bez spawów i innych połączeń zapewniające 

wysoką sztywność, mniejszą masę (łatwiejsza obsługa łóżka), dla zachowania wysokiego poziomu 

czystości i łatwości dezynfekcji. Bezpieczny system mocowania szczytów zabezpiecza przed 

przypadkowym wysunięciem i zapewnia doskonałą sztywność podczas manewrowania łóżkiem. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 13 

W przypadku zmiany terminu składania ofert prosimy Zamawiającego o wzięcie pod uwagę 

równoczesnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Pozwoli to na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, 

powinno zależeć. 
 

Odpowiedź: 

Tak jak na Pytanie 6. 
 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści jako wystarczające, na udokumentowanie zgodności oferowanych 

materacy z wymaganiami, dostarczenie:  

- badań/opinii laboratoryjnej o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu 

z bakteriofagami, o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz 

materaca, w którym tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz 

„tlącego papierosa” 

- badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających odporność pokrowca na przenikanie 

drobnoustrojów na mokro lub sprawozdanie z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających 

nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy? 
 

Forma/nazwa dokumentu (raport/sprawozdanie/opinia/atest) jest kwestią techniczną drugorzędną, 

w stosunku do zawartości, potwierdzającej spełnienie przez przedmiot zamówienia wszystkich 

wymagań, postawionych w SIWZ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w zakresie pkt. VIII.9.2) i 3) SIWZ jako wystarczające, na 

udokumentowanie zgodności oferowanych materacy z wymaganiami Zamawiającego, 

dostarczenie: 

- badań/opinii laboratoryjnej o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu 

z bakteriofagami, o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz 

materaca, w którym tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz 

„tlącego papierosa”; 

- badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających odporność pokrowca na przenikanie 

drobnoustrojów na mokro lub sprawozdanie z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających 

nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy. 
 

Pytanie 15 

Czy Zamawiający dopuści jako wystarczające, na udokumentowanie zgodności oferowanych 

materacy z wymaganiami, dostarczenie oświadczenia producenta dotyczące:  

- badań/opinii laboratoryjnej o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu 

z bakteriofagami, o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz 

materaca, w którym tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz 

„tlącego papierosa” 

- badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających odporność pokrowca na przenikanie 

drobnoustrojów na mokro lub sprawozdanie z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających 

nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy? 
 

Forma/nazwa dokumentu (raport/sprawozdanie/opinia/atest/oświadczenie) jest kwestią techniczną 

drugorzędną, w stosunku do zawartości, potwierdzającej spełnienie przez przedmiot zamówienia 

wszystkich wymagań, postawionych w SIWZ. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w zakresie pkt. VIII.9.2) i 3) SIWZ jako wystarczające, na 

udokumentowanie zgodności oferowanych materacy z wymaganiami Zamawiającego, 

dostarczenie oświadczenia producenta dotyczące:  

- badań/opinii laboratoryjnej o braku przesiąkania krwi, braku zauważalnego przesiąkania płynu 

z bakteriofagami, o przeprowadzeniu badania na nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz 

materaca, w którym tkanina z której wykonany jest pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz 

„tlącego papierosa”; 

- badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających odporność pokrowca na przenikanie 

drobnoustrojów na mokro lub sprawozdanie z badań/opinii laboratoryjnej potwierdzających 

nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy. 
 

 W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 

4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający dołącza do pisma SIWZ, w tym Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

i Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianie z dnia 04.10.2019 r. 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


