
 

Sandomierz 13.08.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 26.07.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu I: 

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowitą 212,50cm oraz szero-
kość całkowitą z barierkami nie więcej niż 103,5cm? 
2. Dot. Pakietu I: 

Czy Zamawiający dopuści wymiar leża 850x 1950? 
3. Dot. Pakietu I: 
Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda  0°- 35 °?  
4. Dot. Pakietu I: 

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie: 360 do 750 mm?  Ocze-
kiwana grubość materaca 14 cm sprawi, że ciało pacjenta będzie znajdowało się na wysokości 
89 cm co w pełni wystarczy, aby w sposób ergonomiczny obsługiwać pacjenta. 
5. Dot. Pakietu I: 

Czy Zamawiający w miejsce dodatkowego przycisku na panelu sterującym umożliwiającym do-
wolne zaprogramowanie dopuści panel z dodatkowymi funkcjami do intuicyjnego stosowania: 
- pozycji mobilizującej 
- pozycji Fowlera 
- pozycji autokonturu 
- panel z wbudowana latarką 
- z funkcją informującą o stanie baterii i pracy na baterii? 
6. Dot. Pakietu I: 

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka całe z tworzywa o nowoczesnym wyglądzie odejmowane 
bez użycia narzędzi umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z 
możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna? 
7. Dot. Pakietu I: 

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowe opuszczane barierki boczne wykonane z tworzywa 
zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką 
nawet w przypadku wydłużenia leża? 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 26.07.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-

tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie dopuszcza szerokości całkowitej z barierkami łóżka nie więcej niż 103,5cm, 
natomiast odnośnie proponowanej długości całkowitej łóżka informuje, że mieści się ona w pa-
rametrze określonym przez Zamawiającego. 
2) Zamawiający dopuszcza. 
3) Zamawiający nie dopuszcza. 
4) Zamawiający dopuszcza. 



 

 
5) Zamawiający dopuszcza. 
6) Zamawiający nie dopuszcza szczytów łóżka całych z tworzywa o nowoczesnym wyglądzie. 
Ponadto Zamawiający informuje, że pozostała treść pytania jest bezprzedmiotowa gdyż odnosi 
się do parametrów zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ. 
7) Zamawiający nie dopuszcza dwuczęściowych opuszczanych barierek bocznych wykonanych z 
tworzywa. Ponadto Zamawiający informuje, że pozostała treść pytania jest bezprzedmiotowa 
gdyż odnosi się do parametrów zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ. 
 
 
 
 

 
 


