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Znak sprawy 28/2018/PN                                Gdańsk, 26 kwietnia 2018 r. 
 
 
L. Dz. DZP 2375/75/2018 

 
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: 
 
Zadanie nr 2.2: Kardiomonitor 

 
1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o przekątnej ekranu min. 19” (obraz o rozdzielczości 

min. 1280 x 1024 pikseli) i wagę poniżej 7,5 kg? 
Odp. Tak. 
 
Zadanie nr 1.1: Łóżko medyczne 
 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 850 mm? 
Odp. Tak. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-16°? 
Odp. Tak. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°? 
Odp. Tak. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem niewyposażonym w sygnalizację dźwiękową aktywowaną 
każdorazowo przy zmianie pozycji leża? 
Odp. Tak. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili 
stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod 
ramą w specjalnych tulejach wyposażone w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia 
narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52? 
Odp. Tak. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi niewyposażonymi w krążki odbojowe? Krążki odbojowe 
mieszczą się w narożach łóżka. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca? W oferowanym łóżku 
uchwyty materaca nie wystają powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażają powstawaniu urazów 
kończyn. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
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9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kątomierze umieszone na ramie leża po dwóch stronach łóżka? 
Odp. Tak. 
 
Zadanie nr 1.2: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 
 

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji składającej się z dwóch szuflad i półki na obuwie 
wykonanej z metalu lakierowanego proszkowo? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową mobilną, z korpusem nieobrotowym, pozwalającą na ustawienie 
szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, z blatem bocznym przekładanym bez konieczności użycia narzędzi, z 
możliwością złożenia do boku szafki? 
Odp. Tak. 

 
12. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 550 mm? 

Odp. Tak. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 780 do 1120 
mm? 
Odp. Tak. 
 

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na prasę pomiędzy szufladami z dostępem tylko od 
frontu? 
Odp. Tak. 
 

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, która pod korpusem posiada półkę na obuwie lub odzież pacjenta 
wykonaną z metalu lakierowanego proszkowo? 
Odp. Tak. 
 
 

 
Z poważaniem 
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