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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 8 października 2019 r. 
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Znak sprawy  

  

 

 

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 2 Z DNIA 08.10.2019 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 i 2 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 dopuści lepsze rozwiązanie - szafkę przyłóżkową o konstrukcji z profili 

aluminiowych oraz blatów i ścian z wyskokoodoprnego tworzywa HPL, łatwego do utrzymania 

czystości i odpornego na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci szafki przyłóżkowej o konstrukcji z profili 

aluminiowych oraz blatów i ścian z wysokoodpornego tworzywa HPL, łatwego do utrzymania 

czystości i odpornego na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w: szufladę oraz zamykaną 

drzwiczkami półkę oraz przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a zamykaną półką, która 

nie jest dodatkowo dzieloną wewnętrzną półką. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w: szufladę oraz zamykaną drzwiczkami 

półkę oraz przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a zamykaną półką, która nie jest 

dodatkowo dzieloną wewnętrzną półką. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o stabilnej konstrukcji wykonanej częściowo ze 

stali (ściany boczne i tylna oraz podstawa) a częściowo z wysokiej jakości tworzywa ABS (blat 

główny i wysuwany, półka, szuflada oraz drzwiczki) ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o blacie wykonanym z trwałego tworzywa ABS 

w kolorze białym? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę wewnętrzną w szafce 

z możliwościa regulacji wysokości? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę wewnętrzną w szafce 

z możliwością regulacji wysokości. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym kąt nachylenia segmentu pleców regulowany 

jest za pomocą dźwigni zlokalizowanej w bezpiecznym miejscu, tylko od strony nóg pacjenta? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, w którym kąt nachylenia segmentu pleców regulowany jest 

za pomocą dźwigni zlokalizowanej w bezpiecznym miejscu, tylko od strony nóg pacjenta. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szczytach wykonanych z wysokiej jakości tworzywa 

ABS, łatwych do utrzymania czystości i zabezpieczonych przed demontażem ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający odstąpi od łóżka wyposażonego w zabezpieczenia chroniące łóżko przed 

otarciami? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dłuższy termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia tj. 

do 15.12.2019? 
 

Odpowiedź: 

W dniu 04.10.2019 r. Zamawiający zmienił treść SIWZ wyznaczając nowy termin wykonania 

zamówienia, tj. do 05.12.2019 r. 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wysokości kar w przypadku 

nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy na 0,2% wartości umowy brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie 11 

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko było wyposażone w wieszak kroplówki, a jeśli tak to czy 

dopuści łóżko bez możliwości zablokowania wieszaka w sposób uniemożliwiający jego wyjęcie 

przez pacjenta? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby łóżko było wyposażone w wieszak kroplówki, 

który będzie zabezpieczony przed jego wyjęciem przez pacjenta. 
 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


