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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 28 listopada 2018 r. 
 

 

DZz.380.3.27.2018.DGt.522.P 

 

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 

(powtórka) 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 

Z DNIA 28.11.2018 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 wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia do 4 tygodni od podpisania 

umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 27.12.2018r? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,2% wartości brutto umowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust 1 pkt 3 „wartości niezrealizowanej 

części umowy brutto, określonej w § 1 ust. 1 umowy, w przypadku nie dostarczenia towaru 
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w terminie wynikającym z umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

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

SIWZ), pkt. 6] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców za pomocą 

bezawaryjnego mechanizmu śrubowego, zlokalizowanego pod szczytem od strony nóg? 
 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza taką lokalizację mechanizmu śrubowego segmentu nachylenia 

pleców. 
 

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

SIWZ), pkt. 9] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-60°? 
 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-60°. 
 

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

SIWZ), pkt. 11] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą meblową? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

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

SIWZ), pkt. 11] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 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. 12] 

Czy Zamawiający wymagając opinii laboratoryjnej odporności pokrowca na przenikanie 

drobnoustrojów na mokro będzie honorował raport z badań/opinię laboratoryjną potwierdzającą 

nieprzepuszczanie cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza raport z badań/opinię laboratoryjną potwierdzającą nieprzepuszczanie 

cząstek fagowych, płynów oraz roztoczy. 

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

w: 

- Rozdziale VIII. ppkt. 9.3) SIWZ, 

- Spisie załączników do SIWZ, 

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

w pkt. 12. 
 

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

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
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Pytanie 10 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.2. do 

SIWZ), pkt. 2] 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad i półki na prasą 

pomiędzy szufladami? Szuflady gwarantują nieograniczony dostęp do każdego miejsca w szafce, 

pozwalają na ustawienie jej po dowolnej stronie łóżka. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad i półki, pod warunkiem 

że przynajmniej jedna z szuflad ma wysokość min. 20 cm. 
 

Pytanie 11 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.2. do 

SIWZ), pkt. 2] 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której fronty szuflad, podobnie jak blaty 

wykonane są z tworzywa HPL? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której fronty szuflad, podobnie jak blaty, wykonane są 

z tworzywa HPL. 
 

Pytanie 12 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ)] 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi montowanymi w tuleje znajdujące się 

pod ramą leża, montowane/odejmowane za pośrednictwem mechanizmu zatrzaskowego? 
 

Odpowiedź: 

Tak.  Zamawiający dopuszcza łóżko z barierkami bocznymi montowanymi w tuleje znajdujące się 

pod ramą leża, montowane/odejmowane za pośrednictwem mechanizmu zatrzaskowego 
 

Pytanie 13 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ)] 

Czy biorąc pod uwagę zapisy pkt. 12 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści 

materac opatrzony sprawozdaniem dot. braku zauważalnego przesiąkania krwi, braku 

zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczeniem o przeprowadzeniu badania na 

nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz materaca w który tkanina z której wykonany jest 

pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „ tlącego papierosa”? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza raport z badań/opinię laboratoryjną braku przesiąkania krwi, braku 

zauważalnego przesiąkania płynu z bakteriofagami, oświadczeniem o przeprowadzeniu badania na 

nieprzepuszczalność bakterii i wirusów oraz materaca, w który tkanina z której wykonany jest 

pokrowiec przeszedł test tzw. „zapałki” oraz „tlącego papierosa”. 

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

w: 

- Rozdziale VIII. ppkt. 9.2) SIWZ, 

- Spisie załączników do SIWZ, 

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

w pkt. 12. 
 

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

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Pytanie 14 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ)] 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej wewnętrznej półki w szafce? 



4 | S t r o n a  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej wewnętrznej półki w szafce. 
 

Pytanie 15 [dot. Wymaganych parametrów i funkcji oraz ich wartości (Załącznika nr 3.1. do 

SIWZ)] 

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

zamówienia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

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

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

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 1 Ustawy 

PZP, przedłuża termin składania ofert: 

- nowy termin składania ofert: 04.12.2018 r. godz. 09:30. 

W związku z tym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia 

treść SIWZ, a mianowicie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 04.12.2018 r., godz. 09:30 (zmiana SIWZ w Rozdziale XIII., pkt 1.). 

Nowy termin otwarcia ofert: 04.12.2018 r., godz. 10:00 (zmiana SIWZ w Rozdziale XII., ppkt 

15.3) i Rozdziale XIII., pkt 5.). 

Wobec powyższego 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 Wymagane parametry i funkcje oraz ich 

wartości (Załącznik nr 3.1. do SIWZ) i Projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianie 

z dnia 28.11.2018 r. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


