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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: 2019-04-30 
 
 

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 do zaoferowania łóżko posiadające szczyty tworzywowe z 
jednolitego odlewu, bez miejsc klejenia/skręcania, posiadające wstawki dekoracyjne z 
możliwością wyboru ich koloru, wklejane w środkowej frontowej, wyprofilowanej 
części szczytu? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w szczyty wyjmowane 
od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby 
stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu, tym 
samym bez blokady z graficzną informacją? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w szczyty montowane 
do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych trzpieni zatopionych w 
wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach 
ramy leża łóżka? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki 
boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo, okrągłych o 
przekroju 25 mm, spełniająca wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego, 
wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki 
boczne wykonane z 3 profili stalowych lakierowanych proszkowo owalnych o 
wysokości 50 mm i grubości 25 mm, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 
60601-2-52? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
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6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty 
wykonane w kształcie prostokąta z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami z jedną 
krawędzią dolną bez okalającego profilu stalowego, gdyż krawędź ta dolega do ramy 
leża? 

            Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty 
wykonane z profilu stalowego okrągłego, niespłaszczonego? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2180mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej 960mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 2000 x 850 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości 
w zakresie od 350 do 810mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające kąt przechyłu 
Trendelenburga w zakresie 0-18°? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające kąt przechyłu anty-
Trendelenburga w zakresie 0-18°? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające krążki odbojowe w 
narożnikach o średnicy 100mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza pod warunkiem, że gabaryty zostaną 
zachowane. 

 
 
Szafka przyłóżkowa 
Załącznik nr 1a do SIWZ PZP-225/03/2019 
 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 
825mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 
440mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą 
wysokość drzwiczek komory 340mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
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4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu 
bocznego 530x340mm z regulowaną bezstopniowo wysokością za pomocą sprężyny 
gazowej w zakresie 740x1130mm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z 
możliwością pochylenia jego kąta w dwie strony o 30° lub 60°? 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą 
Zgłoszenie do RWM? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową 
posiadającą Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

 
 

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 


