
 

 

    Otwock,  dnia 23.09.2020r.  

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę wyposażenia meblowego dla SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie 

pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych.                

Etap III z pierwszym wyposażeniem” 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania 

ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Część I postępowania będzie polegać na dostawie 32 szt. łóżek szpitalnych wraz z materacami. 
 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją oparcia pleców regulowaną 
za pomocą bezawaryjnej korby ręcznej – umożliwiające bezstopniowe ułożenie oparcia pleców.? 
Jest to rozwiązanie lepsze niż opisany mechanizm grzebieniowy. Pozostałe parametry łóżka                       
są zgodne z opisanymi przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza regulacji oparcia pleców regulowanych za pomocą 

bezawaryjnej korby ręcznej – umożliwiające bezstopniowe ułożenie oparcia pleców mechanicznej 

regulacji oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej. 

 

Pytanie 2.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami łóżka z ramą chromowaną   
i estetycznymi plastikowymi uchwytami (jak na zdjęciu poniżej). Szczyty wypełnione trudnopalną 
płytą HPL montowaną na stałe bez użycia śrub (Jak na zdjęciu poniżej).? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza aby łóżko szpitalne miało ramę chromowaną                               
i elastycznymi plastikowymi uchwytami oraz szczyty wypełnione trudnopalną płytą HPL 
montowaną na stałe bez użycia śrub. 
 
Pytanie 3. 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze standardowymi śrubami łączącymi 
elementy łóżka. (Śruby niezabezpieczone). 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze standardowymi śrubami 
łączącymi elementy łóżka. (Śruby niezabezpieczone). 
 



 

 

Pytanie 4.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2140mm.? Jest to 
parametr nieznacznie różniący się od parametru opisanego przez Zamawiającego.? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza długość całkowitą łóżka wynoszącą 2140 mm. 
 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o regulacji systemu pleców: 0-70°.? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza regulację kąta oparcia pleców w przedziale 0-70°. 

 
 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o dopuszczalne obciążeniu: 180kg.? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza łózka szpitalnego o dopuszczalnym obciążeniu 180 kg. 
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