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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 15 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 2 Z DNIA 15.11.2018 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 i 2 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: 
 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści 2-segmentowe leże wypełnione perforowanymi stalowymi panelami? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 2-segmentowe leże wypełnione perforowanymi stalowymi panelami 

z zachowaniem pozostałych wymogów. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili stalowych, pokrytych lakierem 

proszkowym, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza konstrukcję łóżka wykonaną z profili stalowych, pokrytych lakierem 

proszkowym, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta odchylenia segmentu oparcia pleców regulowaną 

manualnie z korbą po jednej stronie łóżka? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - listwy odbojowe w każdym narożniku 

łóżka? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści szczyty wykonane z tworzywa ABS, zabezpieczone 

przed wypadnięciem? 

 

*zdjęcie poglądowe 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej ze stali i tworzywa, 

boczne ściany, podstawę oraz tylną ścianę wykonaną ze stali, co wzmacnia konstrukcję szafki? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - wyprofilowane uchwyty szafki nie 

wychodzące poza wymiary szafki? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wyprofilowane uchwyty szafki nie wychodzące poza wymiary szafki. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z tworzywa ABS? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści białą kolorystykę szafki? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści wysokość szafki wynoszący 780 mm? Jest to parametr nieznacznie 

różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny. 

 

 

*zdjęcie poglądowe 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wysokość szafki wynoszącą 780 mm. 
 

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

SIWZ)] 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające szczyty lakierowane wyjmowane 

z wypełnieniem płytą HPL dwustronnie laminowaną montowaną na stałe o grubości 6 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


