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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 17.06.2020 r. 
M-2373-08/2020 
 
 
 

Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia do oddziału chorób 
wewnętrznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-08/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania :  
                                                                                            
Łózko szpitalne 15 kompletów 
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
ODPOWIEDŹ: NIE 
 
PYTANIE NR 2 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramionami wznoszącymi o profilu 4 x 3 cm, co nieznacznie 
różni się od parametru oczekiwanego? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru 
oczekiwanego tylko o 1 cm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 4 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami głęboko osadzanymi, bezpiecznymi, nie 
wymagającymi dodatkowych blokad/zabezpieczeń? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 5 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami 
tworzywowymi (jeden panel na jeden segment), gdzie najcięższy panel ma wagę około 2,25 
kg? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 uchwytami zabezpieczającymi przesuwanie się materaca 
oraz dwoma szczytami łózka, które spełniają również tę funkcję? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
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PYTANIE NR 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm, co nieznacznie różni się od 
parametru oczekiwanego? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 8 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, które można złożyć w 
dwóch ruchach: odciągnięcie zabezpieczenia i opuszczenie barierki?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 9 
Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi z profili metalowych, lakierowanych 
proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 10 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi wystającymi ponad leże 39 
cm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 11 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowej sygnalizacji każdorazowego użycia regulacji 
elektrycznych, która to funkcja w żaden sposób nie zwiększa walorów użytkowych łóżka? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 12 
Łózko szpitalne 7 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
ODPOWIEDŹ: NIE 
 
PYTANIE NR 13 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramionami wznoszącymi o profilu 4 x 3 cm, co nieznacznie 
różni się od parametru oczekiwanego? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 14 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: szerokość całkowita 990 mm, 
długość całkowita 2150 mm oraz z leżem o wymiarach 2000 mm x 870 mm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 15 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami głęboko osadzanymi, bezpiecznymi, nie 
wymagającymi dodatkowych blokad/zabezpieczeń? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 16 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami 
tworzywowymi (jeden panel na jeden segment), gdzie najcięższy panel ma wagę około 2,25 
kg? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 17 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 uchwytami zabezpieczającymi przesuwanie się materaca 
oraz dwoma szczytami łózka, które spełniają również tę funkcję? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 3 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

PYTANIE NR 18 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi, które można złożyć w 
dwóch ruchach: odciągnięcie zabezpieczenia i opuszczenie barierki?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 19 
Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami wykonanymi z profili metalowych, lakierowanych 
proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 20 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi wystającymi ponad leże 39 
cm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 21 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowej sygnalizacji każdorazowego użycia regulacji 
elektrycznych, która to funkcja w żaden sposób nie zwiększa walorów użytkowych łóżka? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 22 
Szafka przyłóżkowa – 22 komplety 
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
ODPOWIEDŹ: NIE 
 
PYTANIE NR 23 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, 
z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad (szafka składa się z jednostronnie wysuwanej 
szuflady, kontenera zamykanego drzwiczkami oraz otwartych półek między szufladą, a 
kontenerem oraz pod kontenerem – dostęp do otwartych półek z każdej strony szafki)? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 24 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze 
złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 25 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w 
zakresie 810-1200 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 26 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 
mm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 27 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez specjalnego uchwytu na butelki z wodą? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 28 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym montowanym do boku 
szafki? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
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PYTANIE NR 29 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50 mm (4 kółka 
+ 1 dodatkowe pod blatem bocznym)? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 30 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół indywidualną znajdującą się 
bezpośrednio przy kołach? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 31 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wyposażonym w reling oraz 
dwie listwy na krawędziach oraz blatem bocznym z dwoma listwami na krawędziach? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 32 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 61,3 cm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 33 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dwoma szufladami o wysuwie 
jednostronnym? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 34 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 65 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 35 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wyposażonym tylko w 
galeryjkę chroniącą przedmioty przed spadnięciem oraz blatem bocznym z dwoma listwami na 
krawędziach? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 36 
Materac – 7 kompletów oraz 15 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści materace o wymiarach przystosowanych do leża oferowanego 
łózka? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
    
 

Elżbieta Czeszewska 
Dyrektor 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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