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Nr referencyjny: TZ.280.39.2021 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 
Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka W Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze sp. z o o.”  TED 2021/S 173-450992. 

 
ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmianie treści SWZ  
 

 Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie 
z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 
1129), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
DOTYCZY: Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 1 - OPIS TECHNICZNY 
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
 
Poz. 6 Łóżko szpitalne junior 5 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z leżem dwusegmentowym z wypełnienie szczytów 
z płyty hdf? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

. 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior posiadające tylko funkcję regulacji podparcia pleców? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z 4 kołami o średnicy min 100 mm z indywidualna 

blokadą? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior o długości całkowitej 2135 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior o wymiarach leża 2000x780 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior nie posiadające funkcji zakresu regulacji podparcia 

kolan? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 
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7. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z maksymalnym obciążeniem roboczym 250 kg? 

Odpowiedź: Powyższy parametr spełnia wymagania Zamawiającego. 
 
 
Poz. 7 Łóżko szpitalne junior z ramą 2 szt. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą z leżem dwusegmentowym z wypełnienie 
szczytów z płyty hdf? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą posiadające tylko funkcję regulacji podparcia 

pleców? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą z 4 kołami o średnicy min 100 mm z indywi-

dualna blokadą? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą o długości całkowitej 2135 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą o wymiarach leża 2000x780 mm? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
13. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą nie posiadające funkcji zakresu regulacji pod-

parcia kolan? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 
 

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą z maksymalnym obciążeniem roboczym 250 
kg? 
Odpowiedź: Powyższy parametr spełnia wymagania Zamawiającego. 

 
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą ze statywem kroplówki mocowanym w łóżku? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne junior z ramą bez podwójnej ramy wyciągowej wraz z kom-

pletem poprzeczek do łóżka junior oraz bez kompletu bloczków wyciągowych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 

DOTYCZY: Załącznik nr 5 do SWZ FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 4 OPIS TECHNICZNY 

ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

 

Poz. 1 Wieszak ścienny stal szer. 80 cm 

17. Czy Zamawiający dopuści wieszak wykonany ze stali szlachetnej 18/10 o dyskretnym matowym wy-

kończeniu o długości 60 cm spełniający pozostałe wymagania SWZ? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Poz. 5 Wózek do transportu brudnej bielizny 30 szt. 

18. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu brudnej bielizny z kółkami nie posiadającymi blokady. 
Producent opisanych wózków nie posiada powyższej funkcji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 
zmian. 

 

Poz. 7 Pojemnik na odpadki spożywcze 120l 19 szt. 

19. Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpadki spożywcze o wysokości: pojemnik + pokrywa: 996 
mm, pojemnik: 937 mm spełniający pozostałe wymagania SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Poz. 8 Krzesło kąpielowe 109 szt. 

20. Czy Zamawiający dopuści krzesło kąpielowe wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lekkie i 

całkowicie odporne na korozję z hermetycznymi kołami, w tym 2 z hamulcem, oraz uchwytami dla 

opiekuna o poniższych wymiarach: 

- wysokość całkowita 88 cm 

- wysokość siedziska 54 cm 

- szerokość użytkowa między podłokietnikami 50 cm 

- wymiary podstawy 58 x 95 cm 

- szerokość siedziska 46 cm 

- głębokość siedziska 38 cm 

- obciążenie do 100 kg 

- waga 7,1 kg? Opisane przez Zamawiającego krzesło kąpielowe nie jest już dostępne w sprzedaży. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez 

zmian. 



_________________________________________________________________________________________________________________ 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy 

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

 

 

Poz. 12 Półka pod lustro 149 szt. 

21. Czy Zamawiający dopuści półkę pod lustro szerokości 470 mm, wysokości 20 mm oraz głębokości 113 
mm spełniające pozostałe wymagania SWZ?  

Odpowiedź: Wyżej wymienione wymiary spełniają wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawia-
jący prostuje oczywistą omyłkę pisarską w zakresie nazewnictwa wymiarów wprowadza-
jąc stosowne zmiany w Formularzu cenowo-technicznym dla poz. 12.  

 
Poz. 16 Uchwyt na papier toaletowy 200 szt. 

22. Czy Zamawiający dopuści uchwyt na papier toaletowy na rolkę o max. średnicy 29 cm o wymiarach: 
szerokość 31 cm, głębokość 13,5 cm oraz wysokość 32,5 cm spełniający pozostałe wymagania SWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Poz. 18 Wózek plastikowy 1 szt. 

23. Czy Zamawiający dopuści wózek plastikowy o wymiarach: L:394 x W:290 x H:165/685 mm w kolorze 

srebrnym wykonany z PP spełniający pozostałe wymagania SWZ? 

 

 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy zadania nr 4  

24. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli 

zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wyma-

gają przeglądów? 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, 

jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty nie wymagają przeglądów np. nie są apa-

raturą medyczną. Obowiązek okresowych przeglądów dotyczy elementów wyposażenia z zadania nr 1 

i nr 6. 

 

 

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień Zamawiający w miejsce dotychczasowego załącznika: 

Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 01.10.2021 r.– – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 

 

wprowadza załącznik: 

Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 07.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 
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Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie 

nie zostały wymienione. 

 

W załączeniu: 

Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 07.10.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 

 

          

        PREZES ZARZĄDU  

        dr Marek Działoszyński 

        (podpis na oryginale) 


