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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/19/2018/4  Korfantów dnia: 2018-12-10 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawa łóżek, 

materacy, szafek i wózków w ramach zadania "Podniesienie efektywności leczenia 

chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 

Pododdziałem Neurologicznym”, treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Zakup i dostawa łóżek szpitalnych 65 szt. 
 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 35-92 cm? 

Parametr  korzystniejszy od wymaganego w zakresie wysokości maksymalnej znacząco 

przewyższa parametr wymagany który zawiera się w zakresie oferowanego łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia placów i uda w 

zakresie 70 stopni dot. segmentu oparcia oraz 30 stopni dot. segmentu uda? Łóżko 

wyposażone w inteligentny auto kontur oraz system, który zapobiega poswataniu kąta 

mniejszego niż 90 stopni pomiędzy segmentami oparcia i uda w maksymalnym uniesieniu, co 

służy bezpieczeństwu pacjenta i zapobiega powstawaniu nadmiernej kompresji w obrębie 

jamy brzusznej tzw. zakleszczanie pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym maksymalna regulacja poz. Trendelenburga i 

anty-Trendelenburga wynosi 14 stopni? Parametr nieznacznie odbiega od wymaganego o 1 

stopień i nie ma wpływu na terapię pacjenta.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści funkcję autoregresji segmentu oparcia pleców, które cofa się 

w kierunku szczytu od strony głowy  aż o 23 cm i unosi się teleskopowo do gór o 8 cm ? 

Łączny efekt „kieszeni” w części siedziska i uda  pacjenta przewyższa znacząco parametr 

wymagany. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy zamawiający dopuści gęstość pianki 30 do 35 kg/m3? Parametr korzystniejszy od 

wymaganego  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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6. Czy zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji wykonanej w całości z wytrzymałego 

tworzywa sztucznego łatwego w utrzymaniu czystości i b trwałego z gwarancją 48 miesięcy?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę  przyłóżkową z wysuwanym blatem bocznym bez 

regulacji wysokości?   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w jedna szufladę i drzwiczki 

prawo lub lewostronne oraz półkę na basen. Wewnątrz szafki zamykana przestrzeń z półką z 

wycięciem na butelkę. ? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której wszystkie 4 podwójne i antystatyczne koła 

posiadają indywidualną blokadę i  nie stwarzają ryzyka dla pacjenta,  gdyż pacjent z reguły  

nie jest uprawniony do przestawiania szafek w szpitalu  lecz jedynie personel  medyczny a 

parametr opisany w SIWZ służy jedynie wyeliminowaniu wszelkiej konkurencji, gdyż taki 

system hamulcowy posiada jedynie firma Linet, której dystrybutorem jest firma Konkret? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Czy Zamawiający  dopuści szafkę bez możliwości rozbudowy górnej szuflady o zamek z 

kluczykiem gdyż taką opcję może zaoferować producent jedynie przy realizacji zamówienia a 

nie na późniejszym etapie dodatkowego zamówienia jedynie takiego wyposażenia? 

Rozbudowa o montaż zamka wiązałaby się z dodatkowym kosztem dla szpitala i 

wyłączeniem szafek z użycia na czas montażu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl 

 

         Anna Kłonowska 


