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Z/DZP/65/2013                                                                      Warszawa, dnia 10.07.2013 r. 
 

Informacja dla Wykonawców w przetargu nieograniczonymInformacja dla Wykonawców w przetargu nieograniczonymInformacja dla Wykonawców w przetargu nieograniczonymInformacja dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym    

na dostawę na dostawę na dostawę na dostawę sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala sprzętu medycznego, komputerów i oprogramowania dla Szpitala 

Nowowiejskiego w WarszawieNowowiejskiego w WarszawieNowowiejskiego w WarszawieNowowiejskiego w Warszawie, , , , sygnaturasygnaturasygnaturasygnatura    akt 1akt 1akt 1akt 10000/DZP/201/DZP/201/DZP/201/DZP/2013333    

    

    Na podsNa podsNa podsNa podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia tawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia tawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia tawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (2004 r. (2004 r. (2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zgłos) w związku ze zgłos) w związku ze zgłos) w związku ze zgłoszonzonzonzonymi zapytaniami ymi zapytaniami ymi zapytaniami ymi zapytaniami 

w dniw dniw dniw dniu u u u 9999    lipca 2013lipca 2013lipca 2013lipca 2013    r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:    

    

Pytanie 1: Pytanie 1: Pytanie 1: Pytanie 1:     

Pakiet 1 Łóżka szpitalne.  

Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 970 mm (bez barierek bocznych), 

który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego i w żadnym wypadku nie wpływa na 

jego funkcjonalność i zapewnia maksymalny komfort pacjentowi? 

OdpowiOdpowiOdpowiOdpowiedź:edź:edź:edź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 2222: : : :     

Pakiet 1 Łóżka szpitalne.  

Czy Zamawiający dopuści łóżka z płynną  regulacją segmentu oparcia pleców dokonywaną za 

pomocą sprężyny gazowej, który to parametr jest  korzystniejszy od oczekiwanego? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

    

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 3333: : : :     

Pakiet 1 Łóżka szpitalne.  

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w szczyty lakierowane z wypełnieniem  

z płyty typu Unilam odpornej na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, 

chemiczne oraz promieniowanie UV, mocowane na stałe? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 4444: : : :     

Pakiet 1 Łóżka szpitalne.  

Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi z jednego odlewu, 

bez miejsc łączenia, łatwe w dezynfekcji, łatwo wyjmowane? 
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Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 5555: : : :     

Pakiet 1 Łóżka szpitalne.  

Czy Zamawiający wymaga łóżka ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi z jednego 

odlewu, bez miejsc łączenia, łatwe w dezynfekcji, łatwo wyjmowane? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 6666: : : :     

Pakiet 1 Łóżka szpitalne.  

Czy Zamawiający wymaga możliwości obustronnego przedłużenia leża co jest funkcją bardzo 

istotną w przypadku pacjentów o wyższym wzroście? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 7777: : : :     

Pakiet 1 Materac do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zamek z dwóch stron w kształcie litery L,  

który to parametr doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 8888: : : :     

Pakiet 1 Materac do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści materac bez raportu z badania odporności układu tapicerskiego ale 

spełniające  obowiązujące polskim prawem normy? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 9999: : : :     

Pakiet 1 Szafki do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści szafką o konstrukcji z blachy ocynkowanej, czoła szuflad i drzwiczki 

oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 10101010: : : :     

Pakiet 1 Szafki do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w szuflady na prowadnicach ślizgowych? 

Rozwiązanie takie doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 
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Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 11111111: : : :     

Pakiet 1 Szafki do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści szafki w uniwersalnym kolorze białym z możliwości wyboru koloru 

czoła szuflad i drzwiczek? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 12121212: : : :     

Pakiet 1 Szafki do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści szafki wyposażone w cztery koła z indywidualną blokadą, który to 

parametr jest korzystniejszy od oczekiwanego? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 13131313: : : :     

Pakiet 1 Szafki do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści szafki o wymiarach: 500x515x885mm? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 

Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie 14141414: : : :     

Pakiet 1 Szafki do łóżek szpitalnych. 

Czy Zamawiający dopuści szafki bez atestu higienicznego ale posiadającą deklarację zgodności 

oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych? 

Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź:Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści każdy produkt zgodny z SIWZ. 

 
 

 

  
                                                          DYREKTOR 

 
                                                         Andrzej Mazur 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Sprawę prowadzi: 

Mariusz Rakowski 

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 95 
tel./fax (022) 825-20-31 w. 355,  

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl 


