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Głogów, dnia 11.01.2021 r.
Uczestnicy postępowania przetargowego
Wyjaśnienia nr 5 treści SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie"
Nr sprawy DGT.262.4.2020
Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej PWSZ w Głogowie" Nr sprawy DGT.262.4.2020, na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 1843), informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach:
Pytanie 1.
Dotyczy: Zadanie nr 13, poz. 6 – Szpitalne łóżko dziecięce – 2 szt.
1. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne wyrazi zgodę na zaoferowanie
szpitalnego łóżka dziecięcego o poniższych parametrach?
 Łóżko ze stali węglowej malowanej proszkowo na biało otoczone poręczami
bocznymi ze stali węglowej malowanej proszkowo z możliwością obniżania i
podnoszenia poręczy
 Łóżko wyposażone w cztery koła jezdne z centralną blokadą
 Segment głowy regulowany
 Produkt posiadający Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta
 Materac piankowy w tkaninie nieprzemakalnej o grubości 120 mm
 Wymiary: wysokość leża regulowana w zakresie 740 – 990 mm, wysokość całkowita
1450 mm, długość całkowita 1660 mm, szerokość całkowita 860 mm

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łózko o wskazanej
funkcjonalności tj.
 Łóżko ze stali węglowej malowanej proszkowo na biało otoczone poręczami bocznymi
ze stali węglowej malowanej proszkowo z możliwością obniżania i podnoszenia
poręczy
 Łóżko wyposażone w cztery koła jezdne z centralną blokadą
 Segment głowy regulowany
 Produkt posiadający Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta
 Materac piankowy w tkaninie nieprzemakalnej o grubości 120 mm
 Wymiary: wysokość leża regulowana w zakresie 740 – 990 mm, wysokość całkowita
1450 mm, długość całkowita 1660 mm, szerokość całkowita 860 mm
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