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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 14 listopada 2018 r. 

 

 

DZz.380.3.27.2018.DGt.522 

 

Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę łóżek z materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I 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 14.11.2018 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następującą zmianę: 
 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści załączenie kart katalogowych zaoferowanych urządzeń bez wszystkich 

parametrów oferowanych przez Wykonawcę? 

Podkreślamy, że karty katalogowe są przygotowywane jako prospekt marketingowy (reklamowy) 

w związku z tym nie zawierają dokładnych opisów technicznych i wszystkich parametrów, 

w które Wykonawca ma możliwość wyposażyć dany produkt. Ponadto Wykonawca poprzez 

potwierdzanie opisu w tabelce oferuje przygotowanie zaproponowanych produktów zgodnie 

z parametrami oferowanymi podpisując każdą ze stron oferty z parametrami technicznymi. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji umowy na ogólnie przyjęty 6 tygodni od daty 

podpisania umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie 3 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Oferenta certyfikatu ISO 13485 na 

oferowane produkty? Oferowane wyroby medyczne posiadają deklarację zgodności CE oraz 

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm 

zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach 

Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia 

związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na wytwórców produkujących wyroby medyczne 

klasy I obowiązku posiadania przez nich w/w certyfikatu, w związku z powyższym wymaganie go 

w specyfikacji technicznej SIWZ-u wpływa na ograniczenie konkurencyjności. 
 

Odpowiedź: 

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

1) Rozdziale VIII, pkt 9.7); 

2) Wymaganych parametrach i funkcjach oraz ich wartościach (Załączniku nr 3.1. do SIWZ), 

w pkt. 17.; 

3) Wymaganych parametrach i funkcjach oraz ich wartościach (Załączniku nr 3.2. do SIWZ), 

w pkt. 14; 

4) Spisie załączników do SIWZ. 
 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami metalowymi wypełnionymi płytą HPL o grubości 

6mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 5 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 2] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione panelami metalowymi łatwo odejmowane oraz 

nowocześniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu oraz stabilniejsze ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 2] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wypełnione panelami ABS, łatwo odejmowane oraz 

nowocześniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu oraz stabilniejsze ?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 4] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane z profili o przekroju 5 x 3 cm?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 9] 
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Czy Zamawiający dopuści stałą wysokość leża 480 mm?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 9 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 9] 

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia 0-60°, nieznacznie różniący się od wymaganego?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 10 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 11] 

Czy Zamawiający tworzywowe szczyty łóżka, znacznie nowocześniejsze z możliwością wyjęcia?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 11 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ), pkt. 12] 

Czy Zamawiający dopuści dwie podwójne tworzywowe barierki po obu stronach łóżka, znacznie 

nowocześniejsze i chroniące pacjenta na całej długości ?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 12 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.2. do 

SIWZ), pkt. 7] 

Czy Zamawiający dopuści szufladę wysuwaną na znacznie nowocześniejszych prowadnicach 

kulkowych ?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 13 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.2. do 

SIWZ), pkt. 8 i 10] 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma szufladami (dolna w postaci konteneru, z wkładem 

z podziałem ), znacznie łatwiejszy do obsługi przez pacjenta ?  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

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

SIWZ w Projekcie umowy (Załączniku nr 6 do SIWZ) w § 4 ust. 1 pkt 6) i w § 6 ust. 6. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający dołącza do pisma SIWZ, w tym Wymagane parametry i funkcje oraz ich 

wartości (Załączniki nr: 3.1. i 3.2. do SIWZ) i Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po 

zmianie z dnia 14.11.2018 r. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


