Nr sprawy: RZP-II-WI/41/DZP-1/2012
L.dz. SZRM/DZP-1/DK/
/2012

09 pa dziernika 2012 r.

…………………………
Dotyczy: post powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostaw mebli medycznych dla potrzeb Centrum
Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego
Centrum dla osób z chorob Alzheimera wraz z modernizacj Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

Zamawiaj cy działaj c na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pó n. zm.) – zwanej dalej „Ustaw ”, udziela odpowiedzi na zapytanie zło one przez
Wykonawc bior cego udział w przedmiotowym post powaniu oraz dokonuje modyfikacji
tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiaj cy dopu ci szafk przyłó kow o długo ci 52 cm?
Odpowied na Pytanie Nr 1
Zamawiaj cy informuje, e dopuszcza szafk przyłó kow o długo ci 52 cm, poniewa ww.
wymiar mie ci si w dopuszczonej przez Zamawiaj cego tolerancji +/-5% (vide - uwaga pod
tabelk Zestawienia kosztów zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiaj cy dopu ci szafk przyłó kow o wysoko ci 82 cm?
Odpowied na Pytanie Nr 2
Zamawiaj cy dokonuje modyfikacji opisu poz. 1 w Cz ci B „Zestawienia kosztów
zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ w zakresie wysoko ci szafki przyłó kowej tj.
wykre la si wymiar: „87cm” a w to miejsce wpisuje si wymiar: „86 cm”. Wobec
powy szego Zamawiaj cy dopuszcza szafk o wysoko ci 82 cm, przy zastosowaniu przyj tej
przez Zamawiaj cego tolerancji +/- 5% (vide - uwaga pod tabelk Zestawienia kosztów
zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiaj cy dopu ci szafk przyłó kow wykonan z płyty laminowanej – laminat w
kolorze jasny buk?
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Odpowied na Pytanie Nr 3
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu szafki przyłó kowej dwustronnej
(poz. 1 w Cz ci B „Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec
powy szego wykre la si : „•wykonana z płyty wiórowej laminowanej (odpornej na wilgo i
temperatur ) – laminat okleina brzozowa;” a w to miejsce wpisuje si : „•wykonana z płyty
wiórowej laminowanej (odpornej na wilgo i temperatur ) – laminat, okleina w kolorze jasny
buk;”.
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
Pytanie Nr 4
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko z le em wypełnionym profilowanymi, metalowymi,
lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z kraw dziami
zaokr glonymi do dołu, rozmieszczonymi w le u stosownie do nacisku ciała pacjenta,
najbardziej zag szczone w cz ci rodkowej le a, poprzez oparcie pleców, a najmniej w
oparciu nóg. Le e umo liwiaj ce przeprowadzenie reanimacji, daj ce dobre wsparcie dla
materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla
pacjenta?
Odpowied na Pytanie Nr 4
Zamawiaj cy informuje, e nie dopuszcza łó ka o parametrach podanych przez Wykonawc
w pytaniu.
Pytanie Nr 5
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko z elektryczn regulacj wysoko ci le a, oparcia pleców i ud
oraz z elektryczn regulacj oparcia podudzi wspomagan systemem zapadkowym?
Odpowied na Pytanie Nr 5
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu łó ka (poz. 2 w Cz ci B
„Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec powy szego po
słowach: „personel medyczny)” dopisuje si : „przy czym elektryczna regulacja oparcia
podudzi wspomagana systemem zapadkowym;”.
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
Pytanie Nr 6
Czy Zamawiaj cy wymaga pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwanych
przy pomocy siłowników elektrycznych?
Odpowied na Pytanie Nr 6
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu łó ka (poz. 2 w Cz ci B
„Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec powy szego po
słowach: „• pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga;” dopisuje si : „uzyskiwana za
pomoc siłowników elektrycznych;”.
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
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Pytanie Nr 7
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko z elektryczn regulacj wysoko ci w zakresie 410 – 810
mm?
Odpowied na Pytanie Nr 7
Zamawiaj cy informuje, e dopuszcza łó ko z elektryczn regulacj wysoko ci w zakresie
410 – 810 mm, poniewa mie ci si w tolerancji przyj tej przez Zamawiaj cego +/-5% (vide uwaga pod tabelk Zestawienia kosztów zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
Pytanie Nr 8
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko o długo ci całkowitej 206 cm?
Pytanie Nr 9
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko o szeroko ci całkowitej 93 cm?
Odpowied na Pytanie Nr 8 i 9
Zamawiaj cy dokonuje modyfikacji tolerancji w zakresie długo ci i szeroko ci łó ka oraz
jego le a.
Wobec powy szego w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”:
- po słowach: „•długo – 214 cm; szeroko 95 cm;” dopisuje si : „+/- 2 cm”.
- po słowach: „dł. Le a – 202 cm; szer. Le a 79 cm;” dopisuje si : „+/- 2 cm”.
- w pkt. 1 Uwagi o tre ci: „Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zaoferowania przez
Wykonawc sprz tu o wymiarach, pojemno ciach, grubo ciach zastosowanych blach,
płyt, innych ni wskazane w
Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, z
zastrze eniem zachowania przyj tej przez Zamawiaj cego tolerancji ± 5% ww.
wymiarów” dopisuje si na ko cu zdania: „z wył czeniem wymiarów łó ka oraz jego le a
(poz. 2 w Cz ci B) gdzie przyj ta przez Zamawiaj cego tolerancja wynosi +/- 2 cm.”
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.

Pytanie Nr 10
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko o regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0 – 17o ?
Pytanie Nr 11
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko o regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0 – 12o ?
Odpowied na Pytania: Nr 10 i Nr 11
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu łó ka (poz. 2 w Cz ci B
„Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec powy szego
wykre la si : „•pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga 0 – 25 stopni;” a w to
miejsce wpisuje si : „•pozycja Trendelenburga w zakresie min. 0 – 15o , pozycja
anty – Trendelenburga w zakresie min. 0 – 12o;”.
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
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Pytanie Nr 12
Czy Zamawiaj cy dopu ci łó ko w obudowie drewnianej, ale z nogami metalowymi? Cała
konstrukcja łó ka jest metalowa, koła przymocowane s do tej konstrukcji, a na zewn trz –
szczyty, boki, barierki s drewniane.
Odpowied na Pytanie Nr 12
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu łó ka (poz. 2 w Cz ci B
„Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec powy szego
wykre la si : „•wezgłowie i nogi łó ka z płyty drewnianej pełnej;” a w to miejsce wpisuje si :
„• szczyty, boki, barierki z litego drewna, konstrukcja łó ka i nogi metalowe;”.
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
Pytanie Nr 13
Czy Zamawiaj cy dopu ci kozetk o szeroko ci 65 cm?
Odpowied na Pytanie Nr 13
Zamawiaj cy informuje, e nie dopuszcza kozetki o szeroko ci 65 cm.
Pytanie Nr 14
Czy Zamawiaj cy dopu ci kozetk o długo ci 185 cm?
Odpowied na Pytanie Nr 14
Zamawiaj cy informuje, e dopuszcza kozetk o długo ci 185 cm, poniewa mie ci si w
tolerancji przyj tej przez Zamawiaj cego +/-5% (vide - uwaga pod tabelk Zestawienia
kosztów zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
Pytanie Nr 15
Czy Zamawiaj cy dopu ci wózek o wymiarach 70 x 50 x 96 cm (dł. x szer. x wys.)
Odpowied na Pytanie Nr 15
Zamawiaj cy informuje, e nie dopuszcza wózka o wymiarach 70 x 50 x 96, poniewa nie
mie ci si w tolerancji przyj tej przez Zamawiaj cego +/-5% (vide - uwaga pod tabelk
Zestawienia kosztów zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
Pytanie Nr 16
Czy Zamawiaj cy dopu ci wózek z dwoma nierdzewnymi tacami bez przegród?
Odpowied na Pytanie Nr 16
Zamawiaj cy informuje, e nie dopuszcza wózka z dwoma nierdzewnymi tacami bez
przegród.
Pytanie Nr 17
Czy Zamawiaj cy dopu ci wózek o wymiarach 90 x 50 x 96 cm (dł. x szer. x wys.)
Odpowied na Pytanie Nr 17
Zamawiaj cy informuje, e nie dopuszcza wózka o wymiarach 90 x 50 x 96 cm.
Pytanie Nr 18
Czy Zamawiaj cy dopu ci wózek z czterema pojemnikami z tworzywa?
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Odpowied na Pytanie Nr 18
Zamawiaj cy informuje, e nie dopuszcza wózka z czterema pojemnikami z tworzywa.

Pytanie Nr 19
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania szafk przyłó kow dwustronn o szeroko ci 435
mm? Jest to parametr ró ni cy si od wymaganego jedynie o 15 mm.
Odpowied na Pytanie Nr 19
Zamawiaj cy informuje, e dopuszcza szafk przyłó kow dwustronn o szeroko ci 435 mm,
poniewa mie ci si w tolerancji przyj tej przez Zamawiaj cego +/-5% (vide - uwaga pod
tabelk Zestawienia kosztów zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
Pytanie Nr 20
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wielofunkcyjne specjalistyczne łó ko o długo ci
całkowitej 2090 mm?
Pytanie Nr 21
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wielofunkcyjne specjalistyczne łó ko o
szeroko ci całkowitej 930 mm?
Pytanie Nr 22
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wielofunkcyjne specjalistyczne łó ko o
wymiarach le a 2000 x 800 mm?
Odpowied na Pytanie Nr 20, Nr 21 i Nr 22
Patrz odpowied do pyta : Nr 8 i Nr 9.
Pytanie Nr 23
Czy Zamawiaj cy wymaga aby szafka przyłó kowa posiadała blat boczny z mo liwo ci
składania go do boku szafki?
Odpowied na Pytanie Nr 23
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu szafki przyłó kowej dwustronnej
(poz. 1 w Cz ci B „Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec
powy szego dopisuje si po słowach: „blatu bocznego;” dopisuje si : „blat boczny składany
do boku”.
Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
Pytanie Nr 24
Prosimy o okre lenie koloru okleiny szafki przyłó kowej, poniewa w jednym miejscu
Zamawiaj cy okre lił kolor na jasny buk, w innym miejscu zaznaczył okleina brzozowa?
Odpowied na Pytanie Nr 24
Zamawiaj cy informuje, e dokonuje modyfikacji opisu szafki przyłó kowej dwustronnej
(poz. 1 w Cz ci B „Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ). Wobec
powy szego wykre la si : „•wykonana z płyty wiórowej laminowanej (odpornej na wilgo i
temperatur ) – laminat okleina brzozowa;” a w to miejsce wpisuje si : „•wykonana z płyty
wiórowej laminowanej (odpornej na wilgo i temperatur ) – laminat, okleina w kolorze jasny
buk;”.
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Zmodyfikowany w dniu 09 pa dziernika 2012 r. Zał cznik Nr 5 do SIWZ Formularz
„Zestawienie kosztów zamówienia” w zał czeniu.
Pytanie Nr 25
Czy Zamawiaj cy dopu ci biurko lekarskie o gł boko ci 67 cm?
Odpowied na Pytanie Nr 25
Zamawiaj cy informuje, ze nie dopuszcza biurka lekarskiego o gł boko ci 67 cm.
Pytanie Nr 26
Prosimy o wyja nienie sformułowania w opisie wielofunkcyjnego specjalistycznego łó ka
”wezgłowie i nogi łó ka z płyty drewnianej pełnej”?
Odpowied na Pytanie Nr 26
Patrz odpowied na pytanie Nr 12.
Pytanie Nr 27
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania szafk przyłó kow dwustronn w kolorze
bukowym? W ofercie jest rozbie no dotycz ca koloru bukowego i brzozy.
Odpowied na Pytanie Nr 27
Patrz odpowiedz do pytania Nr 24.
Pytanie Nr 28
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wielofunkcyjne specjalistyczne łó ko
wyposa one w centraln blokad kół z blokad kierunkow ? Jest to parametr lepszy od
wymaganego.
Odpowied na Pytanie Nr 28
Zamawiaj cy informuje, ze nie dopuszcza centralnej blokady kół z blokad kierunkow .
Pytanie Nr 29
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wielofunkcyjne specjalistyczne łó ko, w którym
funkcja Trendelenburga dokonywana jest w zakresie od 0-15o?
Pytanie Nr 30
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wielofunkcyjne specjalistyczne łó ko, w którym
funkcja Trendelenburga dokonywana jest w zakresie od 0-12o?
Odpowied na pytania: Nr 29 i Nr 30.
Patrz odpowied na pytania: Nr 10 i Nr 11.
Pytanie Nr 31
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania wózek do przewo enia leków o wymiarach 720 x
426 x 835 mm?
Odpowied na Pytanie Nr 31
Zamawiaj cy informuje, i nie dopuszcza wózka do przewo enia leków o wymiarach
wskazanych przez Wykonawc w pytaniu.
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Pytanie Nr 32
Czy Zamawiaj cy dopu ci do zaoferowania kozetk drewnian o wymiarach 1840 x 680 x
640 mm?
Odpowied na Pytanie Nr 32
Zamawiaj cy informuje, i nie dopuszcza kozetki drewnianej o wymiarach wskazanych przez
Wykonawc w pytaniu.
Pytanie Nr 33
Czy Zamawiaj cy dopu ci mo liwo składania ofert oddzielnie na pozycj A i B?
Odpowied na Pytanie Nr 33.
Zamawiaj cy informuje, i nie dopuszcza składania oddzielnie ofert na elementy wyposa enia
okre lone w Cz ci A i B.
Pytanie Nr 34
Poz. 1: FOTEL
a) czy Zleceniodawca dopuszcza wymiary siedziska 50x46 cm, wys. oparcia 66 cm, wys.
podłokietników 21 cm
b) czy Zleceniodawca dopuszcza wym. siedziska 52x47 cm, wys. 47,5 – 56,5 cm, czy wys.
siedziska do podłokietników mo e mie 23 cm, wys. od siedziska do ko ca oparcia mo e
wynosi 61 cm
Odpowied na Pytanie Nr 34
Zamawiaj cy informuje, i nie dopuszcza foteli o wymiarach wskazanych przez Wykonawc
w pytaniu zarówno w cz ci a) jak i cz ci b) pytania.
Pytanie Nr 35
Poz. 2: BIURKO LEKARSKIE
a. Czy Zleceniodawca dopuszcza kontener zbudowany z 2 szuflad
Odpowied na Pytanie Nr 35.
Zamawiaj cy informuje, i nie dopuszcza biurka lekarskiego, w którym kontener posiada
tylko 2 szuflady.
Pytanie Nr 36
Poz. 3: KOZETKA RAMA DREWNIANA
a. Które z wymiarów kozetki dopuszcza Zleceniodawca
- 65 x 184 x 53-79 cm
- 65 x 184 x 53-79 cm
- 68 x 184 x 65 cm
Odpowied na Pytanie Nr 36
Zamawiaj cy informuje, e kozetka powinna posiada parametry okre lone w tabeli
„Zestawienia kosztów zamówienia” – Zał cznik Nr 5 do SIWZ.
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WÓZEK DO PRZEWO ENIA LEKÓW
Pytanie Nr 37
czy Zleceniodawca dopuszcza wymiary wózka: dł. 72 cm, szer. 42,5 cm, wys. 90 cm
Odpowied na Pytanie Nr 37
Zamawiaj cy informuje, i wymaga zaoferowania wózka o parametrach wskazanych w
pytaniu Wykonawcy.
WÓZEK OPATRUNKOWY
Pytanie Nr 38
Czy Zamawiaj cy dopuszcza wym. wózka opatrunkowego szer. 43 cm, dł, 100 cm, wys. 89
cm.
Odpowied na Pytanie Nr 38
Zamawiaj cy informuje, i dopuszcza wózek opatrunkowy szer. 43 cm, dł, 100 cm, wys. 89
cm zaoferowany przez Wykonawc , poniewa ww. wymiary mieszcz si w dopuszczonej
przez Zamawiaj cego tolerancji +/-5% (vide - uwaga pod tabelk Zestawienia kosztów
zamówienia – Zał cznik Nr 5 do SIWZ).
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