
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 13.06.20122 r

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 200 000 euro na  dostawę łóżek i 
sprzętu rehabilitacyjnego do zakupu ze środków PFRON oraz szafek przyłóżkowych na potrzeby „Pro-
Medica” w Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy: 2708/2012

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z 
późniejszymi zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert; na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert niżej 
przytoczone pytania: 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 1% 
wartości  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki  na  0,1% lub  inną  niższą  stawkę  zaproponowaną  przez 
Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin 
realizacji zamówienia.

Dotyczy Grupy I – łóżka rehabilitacyjne

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z systemem podwójnej autoregresji na poziomie 
16,5cm?  Proponowane  rozwiązanie  jest  korzystniejsze  od  wymaganego  i  pozwala  na  ułożenie 
pacjenta w wygodnej pozycji podyktowanej względami klinicznymi.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione 
są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się znacznie wyższą odpornością na 
ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od 
wymaganego i podnosi wartość użytkową łóżka.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości realizowana jest od 
420 do 840mm? Parametr wysokości minimalnej nieznacznie odbiega od wymaganego i zapewnia 
pełne  bezpieczeństwo  podczas  opuszczania  leża  przez  pacjentów  o  wyjątkowo  niskim wzroście 
(dotykanie stopami podłoża), natomiast wysokości maksymalnej jest korzystniejszy.

5. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  o  wymiarach  leża  860x2000mm?  Oferowana 
szerokość odbiega od wymaganej zaledwie o 1cm i nie ma wpływu na funkcjonalność łóżka.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej wynoszącej 220cm? Parametr  
ten odbiega od wymaganego zaledwie o 4 cm i jest korzystniejszy, gdyż zapewnia większy komfort  
pacjentów o wyższym wzroście podczas ich rehabilitacji.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji opartej w 8 punktach (4 z góry i 4 z 
dołu) w nożycowym systemie wznoszącym widocznym na zdjęciu? Oferowane rozwiązanie jest w 
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zakresie funkcjonalnym tożsame z wymaganym i gwarantuje pełną stabilność łóżka.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego metalowa konstrukcja lakierowana jest  
proszkowo w kolorze szarym? Oferowane rozwiązanie nie wpływa na wartość użytkową łóżka, a 
oferowana kolorystyka optymalnie sprawdza się w warunkach użytkowych.

9. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  sterowane  pilotem  przewodowym  oraz 
dodatkowym  panelem  sterującym  z  możliwością  jego  zawieszenia  na  dolnym  szczycie  łóżka? 
Proponowane rozwiązanie jest bardzie funkcjonalne i pozwala na swobodne użycie sterownika przez 
personel.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyty wykonane są z wysokiej jakości 
polipropylenu (tworzywo PP) z kolorowymi wklejkami w kolorze niebieskim, wykonany w technologii  
innej  niż  Rotomulding?  Przyjęte  rozwiązanie  jest  korzystniejsze  gdyż  tworzywo  to  jest  bardziej 
odporne na działanie szkodliwych substancji w tym przede wszystkim kwasów i zasad.

11. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  wyposażone  w  metalowe  barierki  boczne 
malowane  proszkowo  i  zabezpieczające  pacjenta  na  ok.  ¾  długości  leża  bez  możliwości 
wykorzystania ich jako słupek ułatwiający wstawania i siadanie? Oferowane rozwiązanie jest w pełni 
funkcjonalne i gwarantuje pełne bezpieczeństwo pacjentów.

12. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki  boczne z polipropylenu 
podwójnie dzielone i swobodnie opuszczane oraz podnoszone przy użyciu jednej ręki bez wolnej 
przestrzeni pomiędzy barierkami a szczytami łóżka? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne 
jak wymagane, barierki doskonale i w pełni zabezpieczają pacjenta przed zakleszczeniem, w łatwy 
sposób są opuszczane oraz mogą służyć jako podparcie przy wstawaniu.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowych listew odbojowych? Wymagane 
rozwiązanie nie jest konieczne, gdyż funkcję ochronną w całości realizują krążki odbojowe 
umieszczone w narożnikach leża oferowanego łóżka.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca 
zabezpieczające pacjenta przed urazami? Parametr ten pod względem funkcjonalnym jest tożsamy z 
wymaganym.

15. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  wyposażone  w  4  pojedyncze  koła  o  średnicy  
150mm centralnie blokowane przy pomocy ramy nożnej umieszczonej w jego dolnym szczycie oraz 
dodatkowe 5 koło kierunkowe? Proponowane rozwiązanie w pełni realizuje wymaganą funkcję i pod 
względem użytkowym jest tożsame.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwość zamontowania uchwytów na kaczkę, 
basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne bez płynnej regulacji ich ustawienia w zależności od 
wzrostu pacjenta? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne, a jego brak nie ogranicza 
funkcjonalności oferowanego łóżka.
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17. Cz Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją części nożnej do 40, w 
tym uda do 30? Parametr ten jest optymalnie dostosowany do potrzeb klinicznych i nie ma 
potrzeby by realizowany był na wyższym poziomie.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga do 
13 i anty-Trendelenburga do 14? Parametry te minimalnie odbiegają od wymaganych i są 
wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżek w warunkach użytkowych.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o korpusie z profili stalowych z ramkami oraz bokami 
korpusu lakierowanymi proszkowo?

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w uchwyty chromowane?
21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą i jedna szafką zamykaną 

drzwiczkami?
22. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość: 840mm, szerokość: 520mm, 

szerokość przy rozłożonym blacie: 1070mm, z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie: od 
800 do 1100mm?

23. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez relingu ochronnego. W oferowanej szafce blat 
główny i boczny mają zaokrąglone krawędzie, zapobiegające wylaniu się płynów oraz 
zabezpieczające przedmioty przed upadkiem. 

24. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkową półką metalową na buty pod szafką?

Łóżka rehabilitacyjne 
25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi 

lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, 
rozmieszczonymi  w leżu stosownie  do nacisku ciała  pacjenta,  najbardziej  zagęszczone  w części 
środkowej  leżą,  leże  umożliwiające  przeprowadzenie  reanimacji,  dające  dobre  wsparcie  dla 
materaca,  łatwymi  w  dezynfekcji,  odpornymi  na  rozwój  mikroorganizmów,  bezpiecznymi  dla 
pacjenta?

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 450 do 850 mm?
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 850 x 2000mm?
28. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1010 mm?
29. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez elastycznych listew odbojowych po bokach leża? Role odbojów 

pełnią 4 kółka odbojowe w narożach.
30. Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 180 kg?

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych 
w imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Nie.
Ad.2.Tak.
Ad 3. Nie.
Ad.4. Nie.
Ad.5. Nie.
Ad 6. Nie.
Ad 7. Tak.
Ad 8. Tak.
Ad 9. Nie.
Ad 10. Nie.
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Ad 11. Nie.
Ad 12. Tak.
Ad 13. Nie.
Ad 14. Nie.
Ad 15. Tak.
Ad 16. Tak.
Ad 17. Nie.
Ad 18. Nie.
Ad 19. Nie.
Ad 20. Nie.
Ad 21. Nie.
Ad 22 Nie.
Ad 23. Nie.
Ad 24. Tak ze stali nierdzewnej.
Ad 25. Nie.
Ad 26. Nie.
Ad 27. Nie. 
Ad 28. Nie.
Ad 29. Nie.
Ad 30 Nie.

z poważaniem
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