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STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 

UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA 

TELEFON: CENTRALA 22 811-06-88, FAX. 22 811-18-64 

e-mail: biuro@scol.warszawa.pl web: www.scol.warszawa.pl 

Nr rejestru 000000007155  

 

ZP/14-1/2019       Warszawa, dnia 04 kwietnia 2019 r. 
 

 
Do wszystkich  
Wykonawców 
 

Dotyczy postępowania:  Znak sprawy: ZP/14/2019 pn. „Dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem 
oraz szafek przyłóżkowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o. o. w Warszawie” 
 

 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 
pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie  
z art. 38 ust. 2  Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn: Dz.U. z 2018, poz. 1986) 
zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej oraz na podstawie art. 38 ust. 4  
ustawy Pzp, zmienia  treść siwz niniejszego postępowania, poprzez wprowadzenie zmian do siwz. Odpowiedzi 
Zamawiającego stanowią zmianę do siwz. 
 
Dotyczy: Łóżko z wyposażeniem 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający w pkt. 1 opisu łóżek dopuści wymiary profili stalowych 40x20x2 mm zapewniające 
odpowiednią wytrzymałość łóżka z obciążeniem do 215 kg, a więc więcej niż Zamawiający wymaga? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, lecz nie wymaga. Pozostałe zapisy SIWZ 
pozostawia bez zmian 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający w pkt. 4 opisu łóżek dopuści ceowniki półzamknięte o wymiarach 30x10 mm, co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, lecz nie wymaga. Pod warunkiem że celowniki 
będą aluminiowe 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o dopuszczenie w pkt. 5 opisu łóżek szczytów w formie wypukłej, które w żaden sposób nie pogarszają 
odporności na otarcia i obicia mechaniczne, a dodatkowo uzyskujemy walor nowoczesnego designu, który 
doskonale komponuje się z otoczeniem w każdych warunkach? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu łóżek dopuści konstrukcję łóżka z profilem pionowym w części środkowej łóżka 
zamiast dodatkowych pionowych bocznych profili, który pewnie i bezpiecznie utrzymuje leże łóżka z 
obciążeniem do 215 kg ? Profil pionowy na każdym szczycie łóżka, a prowadnice zamaskowane w szczytach 
łóżka. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu łóżek dopuści koła o średnicy 100 mm, które w pełni płynnie umożliwiają jazdę i 
manewrowanie łóżkiem? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający w pkt. 9 opisu łóżek dopuści barierki wystające ponad leżem 9 cm, gdzie przy zastosowaniu 
materaca wysokości 12 cm, który chcemy zaoferować pacjent nie uzyskuje żadnego dyskomfortu siedząc na 
krawędzi łóżka? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający w pkt. 10 opisu łóżek dopuści długość całkowitą 2200 mm ? Jednocześnie chcemy zauważyć, 
że Zamawiający podaje długość leża oraz długość całkowitą taką samą co jest oczywiście fizycznie niemożliwe, 
więc prosimy o dopuszczenie i potwierdzenie całkowitej wymaganej długości? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na zaproponowaną całkowitą długość  łóżka.  
 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający w pkt. 13 opisu łóżek dopuści szerokość leża 900 mm co różni się tylko o 5 mm od 
wymaganego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie w obudowie drewnianej, ale ze szczytami i barierkami z tworzywa 
z wkładami w kolorystyce drewna? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość łóżka mierzoną od jednego krążka odbojowego do 
drugiego 216 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na zaproponowaną całkowitą długość  łóżka.  
 
Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka 105 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ podana szerokość jest oczekiwaną przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający dopuści regulację leża w zakresie 46 cm do 86 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych o wymiarach 4 x2,5 cm, co nieznacznie 
różni się od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia poruszającym się wraz z segmentem uda, który to 
segment regulowany jest elektrycznie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi poruszającymi się w ceowniku metalowym, 
półzamkniętym o wymiarach 16 x 16 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Trendelenburga? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elementami konstrukcyjnymi szczytu metalowymi wykonanymi z rur okrągłych 
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do których przymocowane są koła jezdne oraz metalowych prowadnic (ceowników), w których poruszają się  
barierki boczne? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. Pod warunkiem, że pozostałe wymogi dotyczące 
szczytu łóżka będą spełnione. 
 
Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 100 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 218 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na zaproponowaną całkowitą długość  łóżka.  
 
Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 102 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 200 x 90 cm, co nieznacznie różni się od parametru 
oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane powyżej rozwiązanie z zastrzeżeniem, iż wymiary leża 
muszą być dostosowane do zaproponowanych wymiarów całkowitych łóżka.   
 
Pytanie nr 22: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem odchylenia segmentu uda 0-35°, co nieznacznie różni się od parametru 
oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autokontur? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 185 kg, co różni się od parametru 
oczekiwanego tylko o 5 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 25: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia bez systemu rolkowego?   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 26: 
Czy z uwagi na długość całkowitą łóżka 2000 mm Zamawiający dopuści długość leża pomniejszoną  
o grubość obu szczytów czyli czy dopuści leże o długości 190 cm +/-2 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane powyżej rozwiązanie z zastrzeżeniem, iż 
wymiary leża muszą być dostosowane do zaproponowanych wymiarów całkowitych łóżka.   
 
Pytanie nr 27: 
Czy z tego samego powodu jak w pytaniu 1 Zamawiający dopuści materac piankowy o długości 
190 cm +/- 2 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane powyżej rozwiązanie z zastrzeżeniem, iż 
wymiary leża muszą być dostosowane do zaproponowanych wymiarów całkowitych łóżka.   
 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z kołami z indywidualną blokadą o średnicy min. 100 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 29: 
Czy Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2150 mm +/- 5 mm ? ( Uwaga: w opisie przedmiotu 
zamówienia  (pkt.10 i 12) podano dla długości leża i długości całkowitej tożsame wymagania). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody na zaproponowaną całkowitą długość  łóżka.  
 
Pytanie nr 30: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt odchylenia segmentu uda 0-34 stopni +/- 2 stopnie ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 31: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym nie mniejszym niż 175 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
 
 
Dotyczy:  Szafka przyłóżkowa  
 
Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający w pkt. 1 opisu dopuści wysokość 870 mm, co w przypadku łóżek drewnianych  
z minimalną wysokością 400 mm oraz dodatkowo materacem jest łatwiejsze i wygodniejsze  
w użytkowaniu dla pacjenta trzymającego podręczne przedmioty na blacie głównym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści szerokość 600 mm co nieznacznie różni się od oczekiwanej,  
a dzięki nieco większej szerokości pacjent zyskuje więcej miejsca wewnątrz szafki na rzeczy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.  

 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści głębokość 490 mm co nieznacznie różni się od oczekiwanej, 
 a dzięki nieco większej szerokości pacjent zyskuje więcej miejsca wewnątrz szafki na rzeczy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolną przestrzeń  
o wysokości 220 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 
Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający w pkt. 8 opisu dopuści blat boczny o wymiarach 640x340 mm, co daje większą 
przestrzeń dla pacjenta do wykorzystania po jego rozłożeniu i podjechaniu pod łóżko? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z jednostronnie wysuwaną szufladą i kontenerkiem, ale blatem 
możliwym do montażu po obustronnych? Czy tak można interpretować zapis: „Szafka opcjonalnie 
dwustronna”? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści  blat boczny składany do boku, a nie chowany w półce ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie 8. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat boczny z HPL, składany, wysuwany  z regulacją 
wysokości i kąta nachylenia, możliwością ustawienia z dwóch stron szafki, z dodatkowym piątym 
podwójnym kółkiem, z regulacją wysokości dodatkowego blatu za pomocą sprężyny gazowej z 
możliwością złożenia do boku szafki, wysuwanie blatu bez konieczności odsuwania szafki od łóżka? 
(poniżej na rys.) 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę  o wymiarach zewnętrznych:  490x 440 x 850mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści w szafce o wymiarach 490x 440 x 850mm półkę środkową (wolną 
przestrzeń między szufladą a kontenerkiem) o wysokości 190mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający dopuści w szafce o wymiarach 490x 440 x 850mm kontenerek o wysokości 350 
mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający dopuści blat o wymiarach 400 x 580 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. Pod warunkiem, że pytanie dotyczy blatu 
roboczego.  
 
Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający dopuści  blat o regulacji wysokości 810 – 1060mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa wysokości blatu podstawowego, a blat podstawowy ma być 
na stałej wysokości równej wysokości szafki.  
 
Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z elementami kolorystycznymi tożsamymi z elementami 
kolorystycznymi łóżka? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. Pod warunkiem, że spełnia pozostałe 
wymagania określone w punkcie 4. 
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Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o korpusie wykonanym z profili aluminiowych,  
z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej 
proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z wodoodpornego tworzywa z laminatu typu 
hpl? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym, zapewniającymi pełny 
dostęp do nich zarówno z lewej strony, jak i prawej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, lecz nie wymaga.  
 
Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w dolnej części wyposażoną w szufladę kontenerową o wysuwie 
jednostronnym, zapewniającymi pełny dostęp do nich zarówno z lewej strony, jak i prawej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, lecz nie wymaga 
 
Pytanie nr 18: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażona w 4 koła oraz dodatkowe piąte koło pod 
odejmowanym blatem bocznym, który można zamontować zarówno z prawej strony szafki,  
jak i z lewej bez użycia narzędzi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 555 mm, głębokości 450 mm, wysokości 
880 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 370 x 550 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający stawia wymagań tego parametru.  
 
Pytanie nr 22: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki, nie chowanym do 
półki z boku szafki (blat bocznym „wystający”)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE 
nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą górną o wymiarach 39,3 x 11 x 39,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, alby szafka wyposażona była  jedną szufladę, ale nie określa jej 
wymiarów.  
 
Pytanie nr 25: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką środkową o wymiarach 16,7 x 39,3 x 40,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymiarów półki w środku kontenerka.  
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Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą dolna o wymiarach 39,3 x 46,6 x 39,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, alby szafka wyposażona była  jedną szufladę, ale nie określa jej 
wymiarów. 
 
Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 890 mm, głębokości 500 mm, szerokości 590 mm, co 
nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 770-1120 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego parametru. 
 
Pytanie nr 29: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą górną o wymiarach 40 x 10 x 42 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, alby szafka wyposażona była  jedną szufladę, ale nie określa jej 
wymiarów.  
 
Pytanie nr 30: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką środkową o wymiarach 18 x 40 x 43,5 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie  określa wymiarów półki w środku kontenerka.  
 
Pytanie nr 31: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szafka dolną o wymiarach 40 x 47,5 x 40 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szafka przyłóżkowa posiadała kontenerek, ale nie określa jego 
wymiarów poza wysokością drzwiczek. 
 

Pytanie nr 32: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o nieznacznie większych wymiarach niż wymagane czyli 
o wymiarach: wysokość 870 mm +/-5 mm, szerokość 580 mm +/-5 mm, głębokość 480 mm +/-5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 33: 
Czy Zamawiający opisując szafkę przyłóżkową -„szafka opcjonalnie dwustronna” - miał na myśli,  
że szafka ma być dwustronna czy jednostronna? 
Odpowiedź: Szafka ma być jednostronna.  
 

 Dotyczy:  Materac przeciwodleżynowy 
Pytanie nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści materac pneumatyczny z pompą o zakresie ciśnienia  70-130 mmHg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy Zamawiający dopuści materac pneumatyczny o wymiarach materaca 192x82x7 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści materac pneumatyczny objęty gwarancją 12 miesięcy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Załącznika Nr 1.1. i 1.2 do SIWZ.  
Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego https://www.scol.warszawa.pl/przetargi   
oraz przesunął termin do składania i otwarcia ofert.  
 

https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
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W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia w sposób następujący:   

 

ROZDZIAŁ XV 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

było: 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 08 kwietnia 2019r. do godziny 10:00  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa. 
2. Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres 

Zamawiającego.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2019r r. o godz. 10.15 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

 
Jest  
1. Ofertę należy złożyć do dnia 09 kwietnia 2019r. do godziny 09:15  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa. 
2. Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00, bądź przesłać na adres 

Zamawiającego.  

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 kwietnia 2019r r. o godz. 09:30 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie. 

 
ROZDZIAŁ XII 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

było: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 
Oferta na zamówienie pn.: 

„Dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych 
do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego  Sp. z o.o. w Warszawie” 

nr zamówienia ZP/14/2019 
- nie otwierać przed dniem 08 kwietnia 2019 r. godz. 10:15  – 

Jest:  
Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

„Dostawa łóżek medycznych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych 
do  Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego  Sp. z o.o. w Warszawie” 

nr zamówienia ZP/14/2019 
- nie otwierać przed dniem 09 kwietnia 2019 r. godz. 09:30  – 

 

 
 
ZARZĄD  SCOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  
Małgorzata Ludwiszewska-sekretarz Komisji. 
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