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Znak sprawy 28/2018/PN                                     Gdańsk, 14 maja 2018 r. 
 
L. Dz. DZP 2375/86/2018 

 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia 

 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA  
w Gdańsku. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 
Dotyczy: Zadanie nr 1.1 Łóżko medyczne 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900mm? 
Odp. Tak. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-34
o
? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w 
zakresie +/-15

o  
w ob. Kierunkach? 

Odp. Tak. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym czas zmiany pozycji z minimalnej do maksymalnej wynosi 36 sekund? 
Odp. Tak. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym nie wyposażonym w sygnalizację dźwiękową 
każdorazowego użycia (rozwiązanie wprowadzające niepotrzebny hałas na sali łóżkowej) a wskaźnik 
naładowania akumulatora znajduje się na panelu centralnym? 
Odp. Tak. 
 

7. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby pilot przewodowy posiadał przyciski podświetlane, umożliwiające 
pacjentowi sprawną obsługę  łóżka również nocą oraz wbudowaną latarkę, dzięki której pacjent może oświetlić 
np. wnętrze szafki czy okolice łóżka? 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ww. rozwiązania. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją egzaminacyjną uzyskiwaną po naciśnięciu dwóch przycisków? 
Odp. Tak. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją optyczną rozładowanego akumulatora? 
Odp. Tak. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża o 150mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bez krążków odbojowych? Jest to rozwiązanie zbędne. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 



2 | S t r o n a  

 

Dział Zamówień Publicznych: Tel./fax: 58 309 82 84 e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 

 

12. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby opisany jeden przycisk zwalniający blokadę opuszczenia barierki, 
umieszczony był na ergonomicznej wysokości dla personelu tj. w górnej poprzeczce barierki?  
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ww. rozwiązania. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kątomierze, umieszczone przy segmencie pleców?  
Odp. Tak. 
 

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze biały RAL 9002? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

17. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było wyposażone w system wyłączający regulacje elektryczną w 
przypadku przekroczonego obciążenia? Rozwiązanie zabezpiecza przed uszkodzeniem łóżka w wyniku zbyt 
dużego obciążenia łóżka lub poszczególnych siłowników. 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga ww. rozwiązania. 
 

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania poduszkę o wymiarach 74x50 cm? Oferowane rozwiązanie w 
równym stopniu zapewnia komfort pacjenta. 
Odp. Tak, pozostałe parametry poduszki zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy: Zadanie nr 1.2 Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 
 

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę z metalową, lakierowaną półką na obuwie, umieszczoną pod korpusem szafki? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym chowanym w bocznej ściance? 
Odp. Tak. 
 

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę z funkcją zmiany stron umieszczenia blatu nie wymagającej naciśnięcia 
jakiegokolwiek przycisku, dzięki czemu obsługa szafki jest szybka i wygodna? 
Odp. Tak. 
 

23. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: wysokość 930mm, szerokość 510mm, głębokość 485mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 

 
24. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL 

o grubości 4mm? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

25. Czy Zamawiający dopuści szafkę, która nie posiada przy blacie haczyka na ręcznik oraz uchwytu na szklankę? 
Posiadana przez nas szafka wyposażona jest w listwy tworzywowe na każdej krawędzi blatu oraz dwa relingi, 
obydwa rozwiązania zabezpieczają przedmioty przed zsuwaniem się z blatu głównego. 
Odp. Tak. 
 

26. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w 
kolorze białym oraz uchwytami stalowymi, lakierowanymi w siwym kolorze? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
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28. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę na prasę z dostępem z dwóch stron? 

Odp. Tak. 
 

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo 
obudowie? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

30. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm? 
Odp. Tak. 
 

31. Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 
ZADANIE 1.1. Łóżko medyczne - 20 szt. 
 

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym 
podwoziem wynoszącą 120 mm? 
Odp. Tak. 
 

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające wymiar leża 2000 x 850 mm? 
Odp. Tak. 
 

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentem oparcia pleców 0- 74 bez optycznego 
wskaźnika kąta przechyłu? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu. 
 

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot nie posiadający funkcji 
sygnalizacji dźwiękowej? 
Odp. Tak. 
 

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli 
sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci? 
Odp. Tak. 
 

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lóżka nie posiadający optycznego wskaźnika naładowania 
akumulatora? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające leże wypełnione plytami HPL? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lóżka posiadające wypełnienie leża mocowane na stałe? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające leże wypełnione płytami z tworzywa ABS? 
Odp. Tak. 
 

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili 
stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o przekroju 25 mm, wykonane zgodnie z normą 
bezpieczeństwa EN 60601-2-52? 
Odp. Tak. 
 

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili 
stalowych lakierowanych proszkowo prostokątnych o wysokości 30 mm i grubości 20 mm, spełniające wszystkie 
pozostałe wymogi Zamawiającego, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52? 
Odp. Tak. 
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43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne nie posiadające 
krążków odbojowych? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty 
materaców, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni 
materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół 
oraz blokadą kierunkową? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z dopuszczalnym obciążeniem do 230 kg? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka bez materaca przedłużenia leża? 
Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia do każdego łóżka materaca głównego natomiast materaca 
przedłużenia leża tylko do 5 łóżek. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu 
zamówienia w zadaniu nr 1. Załącznik nr 1.1, pkt. 27 specyfikacji otrzymuje następującą treść: 
 

27. 

Elementy wyposażenia łóżek: 
─ materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany 

pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na 
dezynfekcję.   

─ materac przedłużenia leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z 
możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, 
odporny na dezynfekcję. (tylko 5 szt.) 

─ poduszka o wymiarach min 70 x 80cm, brzeg poduszki gładki, bez szwów, zamków. Poduszka nie wymagająca prania, łatwa w 
myciu/dezynfekcji przy użyciu preparatów myjących/dezynfekujących stosowanych do dezynfekcji powierzchni, bezpieczna pod 
względem epidemiologicznym, wodoodporna struktura zapewniająca barierę ochronną na działanie płynów i drobnoustrojów, 
wydzielin, maści, kurzu, roztoczy, włączając w to szczepy wielolekooporne tj. MRSA, C. difficile, CPE. 

─ wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo 
─ wieszak kroplówki lakierowany proszkowo 
─ uchwyt uniwersalny urologiczny 

 
48. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie iż pod zapisem ,,uchwyt uniwersalny urologiczny miał na myśli uchwyt 

na woreczki urologiczne? 
Odp. Tak. 
 

49. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru 
Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach 
zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez 
podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest 
równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów 
Medycznych. 
 
ZADANIE1.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym - 20 szt. 
 

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z konstrukcji składającej się z dwóch szuflad oraz 
otwartą półkę na obuwie? 
Odp. Tak. 
 

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w łatwo odejmowany blat boczny z 
możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony za pomocą dwóch pokręteł obsługiwanych ręcznie 
umieszczonych przy podstawie szafki (bez użycia narzędzi)? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
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52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 870 mm? 
Odp. Tak. 
 

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę 
na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki? 
Odp. Tak. 
 

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu metalowy 
reling z metalowymi haczykami na ręczniki? 
Odp. Tak. 
 

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą tworzywowego uchwytu na 
szklankę? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad wykonane z tworzywa 
HPL? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z uchwytami szuflad ze stali chromowanej? 
Odp. Tak. 
 

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą układ jezdny z kołami o średnicy 50 
mm? 
Odp. Tak. 
 
Zadanie nr 1.1 
 

59. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników lakierowanych 
proszkowo, z wypełnianiem z płyty tworzywowej typu hpl, dostępnej w szerokiej gamie kolorów? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

60. Czy Zamawiający dopuści powiadomienie/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych co jest dokumentem 
równorzędnym z wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych? 
Odp. Tak. 
 

61. Czy Zamawiający dopuści łóżko z certyfikatem ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją certyfikatu 
13485:2003? 
Odp. Tak. 
 

62. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością tylko przedłużenia leża o 28 cm? 
Odp. Tak. 
 

63. Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE, zamiast certyfikatu? Względem prawa 
znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.  
Odp. Tak. 
 

64. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia uda w zakresie 0-43°, co nieznacznie różni się od parametru 
oczekiwanego?  
Odp. Tak. 
 

65. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°? 
Odp. Tak. 
 

66. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
Odp. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ. 
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Zadanie nr 1.2  
 

67. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej hpl? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

68. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania szuflad stalowymi, lakierowanymi 
proszkowo? 
Odp. Tak.  
 

69. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami (bez szuflady na obuwie) poruszającymi się na lekko 
bieżnych prowadnicach rolkowych, bez mechanizmu „dociągającego”? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

70. Czy Zamawiający dopuści łóżko z certyfikatem ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją certyfikatu 
13485:2003? 
Odp. Tak. 

71. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
Odp. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ. 
 
 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 47 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany 
załącznik nr 1.1 do SIWZ. 
 

 
 
Z poważaniem 

 
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w Gdańsku 

Lek. med. Grzegorz Sut 
 


