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Żary, 28 października 2022 r. 

Znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-63/ZO/2022  

        M Ś           Ó   

 

INFORMACJA NR 2  

Dotyczy:  postępowania na wykonanie dostawy łóżek do intensywnej terapii z materacami 

na potrzeby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 

w Żarach 

1.     Ś          Ś      UM   Ó      Ę         

W odpowiedzi na zapytanie do treści Zaproszenia o zamó ieniu podprogo ym z dnia 

24 października 2022 r. na dosta ę pn.: „Dostawa łóżek do intensywnej terapii z 

materacami na potrzeby 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 

w Żarach” znak sprawy: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-63/ZO/2022 (dalej: 

„Zaproszenie”), dla którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - 

 ra o zamó ień publicznych ( z.  . z 2022 r. poz. 1710 - dalej „   ”)  następuje 

zwolnienie ze stoso ania przepisó     ,  amawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy pkt 5.  zy  ama iający dopuści łóżko z diodo ą sygnalizacją po-

zycji pośrednich, kolor podś ietlenia biały? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 2.  otyczy pkt 8.  zy  ama iający dopuści łóżko z konstrukcją opartą na 

d óch kolumnach cylindrycznych, g arantujących stabilne podparcie dla le-

ża oraz  ykonanie szybkiej i łat ej dezynfekcji? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 3.  otyczy pkt 10.  zy  ama iający dopuści łóżko z prześ item pod łóżkiem 

15cm?  

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 4. Dotyczy pkt 11.  zy  ama iający dopuści łóżko z leżem  yposażonym   

metalo e, lakiero ane, stałe uch yty materaca  oraz specjalnie  yprofilo-

 aną platformę leża z podniesionymi brzegami   celu stabilizacji materaca? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie nr 5.  otyczy pkt 12.  zy  ama iający dopuści łóżko z funkcją autokontur,   

której segment plecó  oraz uda rozpoczynają regulację   tym samym mo-

mencie? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ.  

 

Pytanie nr 6. Dotyczy pkt 13.  zy  ama iający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia 

segmentu plecó    zakresie 0-64o? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 7.  otyczy pkt 16.  zy  ama iający dopuści łóżko z regulacją segmentu podu-

dzia w zakresie 0-15o? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 8.  otyczy pkt 20.  zy  ama iający dopuści łóżko z zakresem regulacji pozy-

cji Trendelenburga i anty-Trendelenburga -16o / +16o? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 9.  otyczy pkt 24.  zy  ama iający dopuści łóżko z elektryczną pozycją  yj-

ścio ą, uruchamianą za pomocą panelu stero ania poprzez naciśnięcie jed-

nego przycisku do regulacji wysokości a następnie jednego przycisku regulu-

jącego segment oparcia plecó ? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 10.  otyczy pkt 30.  zy  ama iający dopuści łóżko posiadające alarm wizual-

ny niezaciągniętego hamulca? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 11. Dotyczy pkt 33. Czy Zamawiający dopuści łóżko z  izualnymi  skaźnika-

mi kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kątó  30, 60 i 90 

stopni? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 12.  otyczy pkt 38.  zy  ama iający dopuści łóżko  yposażone    ieszak 

kropló ki z d oma hakami? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie nr 13.  otyczy pkt 39.  zy  ama iający dopuści łóżko z barierkami, które  y-

magają zaled ie 60mm przestrzeni przy podnoszeniu/opuszczaniu? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 14.  otyczy pkt 44.  zy  ama iający dopuści łóżko przystoso ane do stan-

dardo ego, mechanicznego czyszczenia i dezynfekcji za pomocą naniesie-

nia odpo iedniego środka a następnie wytarcie powierzchni? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 15.  otyczy pkt  .2.  zy  ama iający dopuści materac o  ymiarach 86 x 

200cm? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 16.  otyczy pkt  .7.  zy  ama iający dopuści materac 2 strefo y z 1 strefą 

gło y (zgodną z  ymogiem) oraz drugą strefą tuło ia, składającą się z 

15stu komór pracujących   trybie zmiennociśnienio ym/ niskiego stałego 

lub zmiennego ciśnienia oraz statycznym? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 17. Dotyczy pkt B.8.  zy  ama iający dopuści materac składający się z 18stu 

komór po ietrznych? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 18.  otyczy pkt  .9.  zy  ama iający dopuści materac  yposażony   strefie 

pięt   piankę o profilu poziomym? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody  

 

Pytanie nr 19.  otyczy pkt  .12.  zy  ama iający dopuści materac   pokro cu  odosz-

czelnym z zszy anymi kra ędziami? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

Pytanie nr 20.  otyczy pkt  .19.  zy  ama iający dopuści materac z pompą pracującą   

trybie zmiennociśnienio ym   stałym 10cio minuto ym cyklu? 

 dpowiedź  amawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. 

 

 

2.  M        Ś   DOKUMENTÓ      Ę OWANIA 

 dzielone  yjaśnienia nie po odują zmiany treści dokumentó  postępo ania.  
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3.  M        Ś    GŁ        

 reść  głoszenia pozostaje bez zmian.  

 

4.    M     Ł       PROPOZYCJI CENOWYCH  

 ama iający informuje, że termin składania pozostaje bez zmian, tj. do dnia 31.10.2022 r. 

do godziny 10:00. 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 

 miany są  iążące dla  ykona có .  a zapoznanie się z całością udostępnionych 

dokumentó  odpo iada  ykona ca.  o yższe informacje należy trakto ać, jako 

integralną część dokumentó  postępo ania. 

 

 

ZATWIERDZONO 

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiają-

cego w wersji papierowej)  

 

 

……………………………………………….……… 

 

Wykonano w 1 egz. – a/acta  

 porządziła:  

Katarzyna Cehańczuk, tel. 68 470 78 74 

e-mail: przetargi@105szpital.pl 

data wykonania 28.10.2022 r.  

T:2612 
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