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Znak: AE/ZP-27-53/16                               Tarnów, 2016-04-19 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę łóżka 

porodowego 1szt. dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2110 mm? 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 645 

do 875 mm? 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta oparcia pleców w zakresie od 

0 do 47°? 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga od 

0 do 12°? 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z klasą szczelności IP 54? 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w uchwyt porodowy do pozycji kucznej? 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w podpórki pod stopy? 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 42 dni od daty 

podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze 

standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować 

przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin 

realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe posiadające długość 2200mm? Oferowana 

długość będzie funkcjonalna podczas użytkowania łóżka. 

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe posiadające elektryczną regulację kąta oparcia 

pleców w zakresie 0°-65°? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas 

użytkowania łóżka. 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe posiadające segmenty leża wykonane z płyty 

HPL (płyty zmywalne, łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości, stanowią stabilną 

podstawę dla materaca, płyty o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do 

dolnej części materaca)?   

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o długości całkowitej 2110 mm. 

Ad. 2 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 645 do 

875 mm. 

Ad. 3 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją kąta oparcia pleców w zakresie od 0 

do 47° 

Ad. 4 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 5  
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Ad. 6 

 Zamawiający nie dopuszcza łóżka nie wyposażonego w uchwyt porodowy do pozycji kucznej. 

Ad. 7  
Zamawiający nie dopuszcza łóżka nie wyposażonego w podpórki pod stopy. 

Ad. 8 

 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 9 

 Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 10 

 Zamawiający dopuści łóżko porodowe posiadające elektryczną regulację kąta oparcia pleców w 

zakresie 0°-65°. 

Ad. 11 

 Zamawiający dopuści łóżko porodowe posiadające segmenty leża wykonane z płyty HPL. 
 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


