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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
 
Pismo: PZP-225/03/2019  Korfantów dnia: 2019-04-26 
 
 

O D P O W I E D Ź 

na pytania 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, wraz 
z wyposażeniem 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 : 

1. Czy Zamawiający dopuści 10 tygodni termin realizacji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
2. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści konstrukcję pantografową łóżka z 6 punktami 

podparcia, dzięki czemu nie mamy dodatkowych elementów przy szczytach łóżka oraz 
siłownik jest niewidoczny ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści regulację wysokości 340-820 mm, co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści kąt przechyłu Trendelenburga  0-18°, co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
5. Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści kąt przechyłu anty-Trendelenburga  0-15°, co jest 

parametrem lepszym od oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
6. Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści krążki odbojowe 100 mm, co jest parametrem 

lepszym od oczekiwanego a gabaryty są zachowane ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
7. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści wysokość szafki 910 mm, co nieznacznie różni się 

od oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 
8. Czy Zamawiający w pkt. 29 dopuści szerokość szafki 520 mm, co nieznacznie różni się 

od oczekiwanego? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 

9. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści głębokość szafki 450 mm, co nieznacznie różni się 
od oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 

10. Czy Zamawiający w pkt. 35 dopuści szafkę na prowadnicach suwnych ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
11. Czy Zamawiający w pkt. 38 dopuści blaty boczne wykonane z wytrzymałego tworzywa 

ABS ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 
12.  Czy Zamawiający w pkt. 39 dopuści blat boczny o wymiarach 660x430 mm z regulacją 

wysokości 800-1100 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
13. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści długość całkowitą 2220 mm i szerokość całkowitą 

1070 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

 
14. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści barierki wykonane z profili owalnych o wymiarach 

30x20x1,5mm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
15. Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści krążki odbojowe 75 mm ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że gabaryty zostaną zachowane. 

 
16. Czy Zamawiający w pkt. 23 dopuści pilota bez informacji w postaci diody LED o 

podłączeniu do sieci elektrycznej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne ze szczytami umieszczonymi standardowo w narożnikach leża ( wsuwane w leże) 
zgodnie z fotografią poniżej? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżka szpitalne ze szczytami wykonanymi z 
polietylenu jak na zdjęciu powyżej? Szczyty z uchwytem do prowadzenia na całej szerokości 
szczytu, wypełnienie kolorystyczne szczytu do wyboru przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z leżem wykonanym z płyt ABS, w każdej sekcji leża osobna płyta, płyta łatwo 
odejmowana, bez użycia narzędzi.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2180 x 970 oraz wymiarach leża: 1960 x 870 ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  

  
21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców i segmentu uda oraz wysokości za pomocą 
pilota, natomiast blokada poszczególnych funkcji dokonywana jest z panelu pielęgniarskiego 
umieszczanego w półce na pościel od strony nóg pacjenta, z możliwością zawieszenia na 
szczycie od strony nóg pacjenta? Informacja o zablokowanej funkcji znajduje się również na 
pilocie pacjenta.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z regulacją wysokości w zakresie: 420 – 810 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie: 0 - 28° 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z regulacją przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 14°? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z barierkami bocznymi o średnicy rurki 25 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
26. Czy Zamawiający dopuści krążki odbojowe o średnicy 100 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że gabaryty zostaną zachowane. 
 
27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z wysięgnikiem ręki do podciągania z możliwością ustawienia w jednej pozycji jak 
na zdjęciu poniżej? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z pilotem jak na zdjęciu poniżej, z informacją o zablokowanej/odblokowanej 
funkcji, z informacją o stanie ładowania baterii w panelu pielęgniarskim w miejsce 
informacji o podłączeniu do sieci elektrycznej, bez informacji o pracy siłowników, z 
możliwością blokowania poszczególnych funkcji z panelu pielęgniarskiego? 

 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
29. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne z materacem o gęstości pianki 28 kg/m3? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. 
 
30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości łóżka 
szpitalne w klasie ochrony systemu napędowego elektrycznego IP66? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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31.  Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 500 mm x głębokość: 435 mm x 
wysokość: 880 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 
32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe z uchwytami wykonanymi z ABS? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
33. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe z szufladą o wysokości 850 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
34. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe, w których komora szafki nie jest wyposażona w półkę? Komora oferowanej 
przez Wykonawcę szafki wynosi 380 mm, stosowanie półki wewnętrznej nie przynosiłoby 
wymaganego rezultatu, ponieważ 380 mm jest wysokością idealną do chowania 
podręcznych rzeczy pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów 
 
35. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe z kołami pod kontenerem głównym, nie pod blatem bocznym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe z blatem głównym i bocznym wykonanym z ABS o grubości 30 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
37. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości szafki 
przyłóżkowe z blatem bocznym o regulowanej wysokości za pomocą sprężyny gazowej w 
zakresie: 615 – 915 mm oraz z nachyleniem do 30°, wymiar blatu bocznego: długość: 590 
mm, szerokość: 360 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

  
  

 

  

  
38. Pytania dot. łóżek 
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Punkt 8: Czy Zamawiający dopuści długość całkowita 2200 mm, nieznacznie różniącą się od 
wymaganej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Punkt 9: Czy Zamawiający dopuści szerokość leża 860 mm, nieznacznie różniącą się od 
wymaganej ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Punkt 9: Czy Zamawiający dopuści długość leża 1950 mm, nieznacznie różniącą się od 
wymaganej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Punkt 12: Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości 290-690 mm, nieznacznie różniącą 
się od wymaganej? Co umożliwia znacznie schodzenie pacjenta z łóżka i niweluje wysokość 
w razie upadku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Punkt 19: Czy Zamawiający dopuści min 2 poziome poprzeczki barierki wykonane z profili 

owalnych ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

 
39. Pytania dot. szafek 
 
Punkt 32,36:  Jeżeli Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady, z czego 
dolna w postaci wysuwanego kontenera, posiadająca wewnątrz wyjmowany wkład z 
tworzywa z podziałem na 3 części i miejscem na butelki do 1,5 litra? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Punkt 37: Czy Zamawiający dopuści szafkę z czterema kółkami oraz dodatkowym piątym 
kołem, który stabilizuje blat boczny? 
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 

 

            Prezes Zarządu  

         Wojciech Machelski 


