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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

           Dotyczy odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące SIWZ  w postępowaniu
prowadzonym  w  trybie  przetarg  nieograniczony,  na " Zakup  i  dostawę  łóżek 
rehabilitacyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji", oznaczony PZP-225/02/10. 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne w obudowie drewnianej z drewnianymi , 
podwójnymi, opuszczanymi barierkami, chroniącymi pacjenta na całej długości leża?
Odpowiedź:
NIE,  Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Konstrukcja  metalowa  lub  w  części  wykonana  z 
materiałów  drewnopodobnych  lub  drewna.  Poręcze  boczne  metalowe  składane  lub  o 
regulowanej wysokości.

Pytanie 2 
Czy  Zamawiający  wymaga,  by  barierki  posiadały  górne  krawędzie  zakończone 

zaokrąglonymi  kształtownikami  aluminiowymi  lakierowanymi  proszkowo  znacznie 
podwyższającymi jakość i estetykę barierek?

Odpowiedź:
NIE,  Zamawiający  nie  wymaga  by  barierki  posiadały  górne  krawędzie  zakończone 
zaokrąglonymi kształtownikami aluminiowymi lakierowanymi proszkowo.

Pytanie 3 
Czy  Zamawiający  wymaga  elektrycznej  regulacji  pozycji  Trendelenburga  i  anty- 
Trendelenburga po min. 150 sterowanych z pilota przewodowego z możliwością blokowania 
tych funkcji?
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wymaga tej funkcjonalności.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania  łóżko o szerokości  950mm? Jest  to  parametr 
nieznacznie  odbiegający  od  parametru  oczekiwanego  nie  powodujący  obniżenia  walorów 
użytkowych łóżka, 
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego sekcja podudzi sterowana jest za 
pomocą mechanizmu zapadkowego? 
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Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6 
Co Zamawiający rozumie pod zapisem ”łóżko na kółkach z mechanizmami blokującymi, z 
możliwością ich demontażu?”
Odpowiedź:
Zamawiający rozumie pod zapisem ”łóżko na kółkach z mechanizmami blokującymi, z 
możliwością ich demontażu”, możliwość demontażu kółka w razie np. jego uszkodzenia.

Pytanie 7
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  czterosegmentowe  (trzy  segmenty 
ruchome) – leże trzykrotnie łamane?
Odpowiedź:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania materac wykonany z pianki  poliuretanowej  w 
pokrowcu  z  tkaniny  paro  przepuszczalnej,  nieprzemakalnej?  Pokrowiec  z  suwakiem 
zabezpieczonym  zakładką  uniemożliwiającą  dostawanie  się  cieczy  do  środka.  Materac 
posiada deklarację zgodności ( CE) oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych.
Odpowiedź:
 TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
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