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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-2373-14/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania :  
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 99,5cm a po zdjęciu barierek 
bocznych 96cm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 3 
W paragrafie 6 ust. 1 i ust. 3 prosimy o zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłoka". 
ODPOWIEDŹ: ODPOWIEDŹ: Zarówno zwłoka, jak i opóźnienie oznacza niewykonanie 
zobowiązania w terminie wnikającym z czynności prawnej.  Opóźnienie to każdy przypadek 
niewykonania zobowiązania w terminie, a zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia jako 
działania lub zaniechania zawinionego. Zamawiający nie zmieni w tym zakresie umowy. 
 
PYTANIE NR 4 
W paragrafie 6 ust. 2 prosimy o uzupełnienie aktualnego zapisu w następujący sposób: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy rozpoczęty dzień nie 
przystąpienia do naprawy, o której mowa w § 5 ust. 11 w wysokości 0,3% wartości brutto 
umowy określonej w §1 ust. 3, chyba, że nie przystąpienie spowodowane jest okolicznościami 
spowodowanymi siłą wyższą albo leżącymi po stronie Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu umowy. 
 
PYTANIE NR 5  
Czy Zamawiający dopuści dodanie w umowie zapisu który przewiduje możliwość zmiany 
terminu realizacji umowy w przypadku przeszkód w realizacji w pierwotnym terminie 
spowodowanych siłą wyższą albo okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia. Dostawa 
jest dodatkowo punktowana. 
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PYTANIE NR 6 
Załącznik nr 3 
Łóżko i materac szpitalny – 7 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko renomowanego producenta, którego: 
- konstrukcja jest wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. 
systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy 
maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Leże podparte w 4 pkt. Konstrukcja umożliwia 
skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca 
czas prac konserwacyjno- serwisowych. W każdym narożniku krążki odbojowe 
- zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda 
świecąca stałym światłem. Kabel zasilający w przewodzie gładkim wraz z uchwytem do 
powieszenia przewodu na szczycie łóżka. Konstrukcja wyposażona w gniazdo 
ekwipotencjalne. 
- szczyty tworzywowe (polietylen o dużej gęstości HDPE) są wyjmowane od strony nóg i głowy 
- leże (4 segmenty w tym 3 ruchome) jest wypełnione lekkimi panelami z tworzywa ABS; 
Każdy segment pokryty pojedynczym panelem; Wyjmowane panele leża; Panele 
zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy; Łatwe 
w utrzymaniu czystości i dezynfekcji 
- o wymiarach 219,5cm x 101 cm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do 
montażu wyposażenia dodatkowego. Mechanizm blokujący przedłużenie w postaci 
zatrzasków 
- z rozwiązaniem stosowanym w łóżkach Premium: barierki boczne tworzywowe dzielone, 
zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (zgodne z normą 60601-2-52) 
- z pojedynczą dźwignią CPR po obu stronach łóżka zamontowana w środkowej części łóżka 
- regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga 14 stopni 
w pozostałych punktach spełniające lub przewyższające wymagania Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
 
      

                                               
Elżbieta Czeszewska      
……………………………… 

    Dyrektor SP ZOZ MSWiA         
              w Koszalinie   
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