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Wykonawcy biorący 
udział w postępowaniu

Dotyczy:  sprzedaży  i  dostawy:  84  łóżek   rehabilitacyjnych  sterowanych
elektrycznie  z  materacami  typu  gofr  w  pokrowcach
paroprzepuszczalnych,  zmywalnych   wraz  ze  stolikami   nakładanymi
typu Tablet do każdego łóżka.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania.
W związku   tym zgodnie  z  art.  38  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843),  Zamawiający  przekazuje
treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza łóżka rehabilitacyjne, w których występuje:
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia (część, na której znajdują się stopy)
Żaden z 3 największych producentów łóżek rehabilitacyjnych w Polsce nie posiada regulacji 
podudzia za pomocą pilota, występuje tylko opcja mechaniczna poprzez mechanizm 
zębatkowy.
Jest to najbardziej dostępne i popularne rozwiązanie, które bierze również udział w innych 
przetargach w jednostkach DPS, szpitalach itp.

Odpowiedź:

Łóżko ma spełniać wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w następujący sposób:
- faktura w roku 2019, dostawa ok. 2 tydzień stycznia 2020.
Uzasadnienie: 
- Transport 84 łóżek z materacami odbywa się za pomocą samochodów ciężarowych typu 
"TIR" z naczepą. W okresie świątecznym oraz noworocznym transport tego typu środkiem 
transportu jest utrudniony ze względu na przerwy produkcyjne, okresy urlopowe oraz 
ograniczenia nałożone przez Przepisy Prawa Polskiego, które ograniczają ruch samochodów 
ciężarowych. Powoduje to trudność w dostawie przedmiotu zamówienia w okresie od 
23.12.2012 do 05.12.2020 r.
- Na niekorzyść działają również warunki postępowania, tj. otwarcie ofert, dosłanie w ciągu 3 



dni wymaganych oświadczeń, wybór wykonawcy, podpisanie umowy, co daje na wykonanie 
zamówienia maksymalnie 10 dni roboczych (niemożliwy termin do wykonania)

Odpowiedź:

Nie, nie dopuszcza (zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z SIWZ)

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Janina Najdała


