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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bronchofiberoskopu z torem wizyjnym oraz
dwóch łóżek do intensywnej terapii.

ŁÓŻKA DO INTENSYWNEJ TERAPII – 2 SZT.

1. Czy Zamawiający dopuści platformę leża posiadającą uchwyty na materac czyli podniesione brzegi ale nie na
całej długości?
Odp. Tak. 
2. Czy Zamawiający dopuści blokadę sterowników nożnych wyłącznie poprzez blokadę elektryczną?
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
3. Czy Zamawiający dopuści panel centralny z wyświetlaczem LCD zintegrowany z układem ważenia łóżka –
jeden wyświetlacz dla funkcji łóżka i wagi.
Odp. Tak.
4.  Czy Zamawiający  dopuści  łóżko wyposażone  w precyzyjny  układ  ważenia  odnotowujący  nie  tylko  stan
absolutny(całkowitą  wagę  pacjenta)  ale  również  wszelkie  zmiany  relatywne(różnice  zmian  wagi)  –
przedstawiony  na   elektronicznym  wyświetlaczu  LCD  centralnego  panelu  sterowania  ?  To  znaczy  panel
sterujący układem ważenia jest zintegrowany z centralnym panelem sterowania.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Łóżka do intensywnej terapii – 2 szt.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.12.2020 r.?

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile
Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy  o  możliwość  zaoferowania  łóżek  do  intensywnej  terapii  o  poniższych  parametrach.
Proponowane łóżka posiadają  parametry  dobrane precyzyjnie  pod kątem przeznaczenia  (intensywna
terapia),  zapewnią komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur.
Proponowane  parametry  wynikają  z  przemyślanych  rozwiązań  konstrukcyjnych  stosowanych  przez
doświadczonego  producenta  i  w  żaden  sposób  nie  pogarszają  walorów funkcjonalno  -  użytkowych
opisanych przez Zamawiającego.
 Łóżko fabrycznie nowe – (nie powystawowe, nie rekondycjonowane)
 Zasilanie 220/230V, 50/60 Hz bez diodowej sygnalizacji podłączenia do sieci (sygnalizowanie stanu

podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka elektrycznego jest ono
zawsze  podłączone  do  sieci,  a  o  konieczności  odłączenia  łóżka  od  sieci  np.  w przypadku jego
przemieszczania informuje o tym stosowany zapis w instrukcji obsługi)

 Długość  łóżka  227  cm  (+/-  1  cm)  z  możliwością  manualnego  wydłużania  leża  dla  pacjentów
wysokiego wzrostu 

1 

mailto:biuro@szpital.slupca.pl


 Manualna regulacja długości leża 20 cm   
 Szerokość łóżka 98 cm (+/- 1 cm) 
 Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu
 Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach o przekroju

prostokątnym gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami 
 Leże posiadające przy segmencie oparcia pleców i podudzia specjalne uchwyty dla maksymalnej

stabilności umieszczonego na niej materaca
 Szczyty  łóżka  wyjmowane  od  strony  nóg  i  głowy  umożliwiające  łatwy  dostęp  do  pacjenta  w

sytuacjach tego wymagających 
 Szczyt łóżka od strony głowy i nóg wyposażony w blokadę na czas transportu 
 Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52
 Barierki  boczne  o  wysokości  43  cm  umożliwiające  stosowanie  z  łóżkiem  zaawansowanych

systemów  antyodleżynowych,  czy  też  innych  rozwiązań  klinicznych  o  wysokości  do  20  cm
pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek

 Barierki boczne wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężynami gazowymi
umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny

 Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w
pozycji  leżącej  i  siedzącej  pacjenta  /  segment  pleców wyposażony  w tacę  na  kasetę  RTG pod
segmentem oparcia pleców

 Możliwość  współpracy  z  mobilnymi,  przyłóżkowymi  aparatami  RTG  (w  środowisku  sal
pobytowych zazwyczaj  nie  stosuje  się  aparatów z ramieniem typu C,  badania  diagnostyczne  w
postaci  RTG  najczęściej  wykonywane  są  za  pomocą  jezdnych  przyłóżkowych  aparatów  RTG,
natomiast diagnostyka ramieniem C przeważnie odbywa się w pracowniach do tego przeznaczonych
np. sale zabiegowe, MRI, czy CT

 Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych:
 wysokości leża w zakresie 50,5 – 90,5 cm (+/- 1 cm)
 segmentu pleców do ok. 65 stopni 
 segmentu uda do ok. 47 stopni
 funkcji Trendelenburga do ok. 18 stopni 
 funkcji anty-Trendelenburga do ok. 18 stopni 
 funkcji przechyłów bocznych do ok. 20 stopni
 Manualna  regulacja  segmentu  podudzia  (za  pomocą  sprężyny  gazowej)  do  ok.  18  stopni  oraz

manualna możliwość wydłużania leża w zakresie 20 cm 
 Regulacja przechyłów bocznych ok. 20 stopni w każdą stronę
 Barierki boczne posiadające wskaźniki stopni pochylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów

wzdłużnych leża w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta
 Barierki  poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji

siedzącej i fotelowej 
 Funkcja przechyłów bocznych wyposażona w czujniki bezpieczeństwa uniemożliwiające wykonanie

przechyłu w dowolna stronę przy opuszczonej barierce bocznej. Łóżko komunikuje o konieczności
podniesienia barierki przed wykonaniem przechyłu bocznego 

 Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych
 Sterowanie elektryczne przy pomocy:
- zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta
- zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu 
- 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem (blokada elektroniczna
i mechaniczna), sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych
leża
- panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka
posiadającego czytelne piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą
konkretnego przycisku 
- pilota przewodowego zawieszanego na barierce bocznej 
 Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący stan absolutny /  całkowitą wagę

pacjenta – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w dolne barierki
boczne z obu stron łóżka 
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 Po  odłączeniu  zasilania  sieciowego  np.  na  czas  transportu  system  ważenia  oraz  wyświetlania
parametrów wagi pracuje na zasilaniu akumulatorowym bez utraty wskazywanych pomiarów

 Panel sterowania wagą posiadający następujące funkcje:
 Automatyczne tarowanie
 Zapamiętywanie  wagi  pacjenta  (np.  poranny  pomiar  w  stosunku  do  aktualnego  wyniku  -

wyświetlany za pomocą jednego przycisku)
 Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
 Automatyczne kalibrowanie wagi
 Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia

dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta
 Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g
 Alarm wyjścia pacjenta z łóżka
 Zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg
 Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w

tle”
 Wysoka precyzyjność pomiarów. Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 150 g

niezależnie od wagi pacjenta 
 Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne.

Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru
 Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy)

czy  też  zmiany  materac,  prześcieradła  itd.  /  możliwość  wstrzymania  pomiaru  i  uwzględnienia
zmiany czynników nie będących składową pomiaru

 Łóżko wyposażone w system ułatwiający pacjentowi opuszczenie łóżka poprzez wyprofilowane w
barierkach  bocznych  uchwyty  do  wspierania  się  przy  opuszczaniu  leża  oraz  zintegrowane
sterowanie  m.in.  regulacji  wysokości  leża  umożliwiające  ustawienie  pozycji  odpowiedniej  dla
wzrostu pacjenta

 Regulacja  funkcji  autokontur  sterowana  jednym  przyciskiem,  sterowanie  przy  pomocy  pilota
przewodowego zawieszanego na barierce bocznej 

 Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na
zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców i
segmentu uda 

 Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ok. 18 stopni 
 Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz przechyłów bocznych umożliwiające obsługę łóżka w

sytuacjach, gdy personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku
ręką powinien je wymienić) 

 Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po
obu  stronach  łóżka  przy  wykonywaniu  procedur  przy  jednoczesnym  asekurowaniu  przechyłu
pacjenta  oraz  pozwalająca  na  wykonywanie  procedury  przez  jedną  osobę  bez  konieczności
wzywania osoby pomagającej

 Przyciski  sterowania  nożnego  zabezpieczone  przed  nieświadomym  uruchomienia  regulacji
(konieczność uniesienia stopą blokady zabezpieczającej)

 Regulacja  elektryczna  do  pozycji  krzesła  kardiologicznego  –  sterowanie  przy  pomocy  jednego
oznaczonego odpowiednim piktogramem 

 Elektryczna  funkcja  reanimacyjna  CPR (wypoziomowania  wszystkich  segmentów i  opuszczania
leża  do  minimalnej  wysokości)  -  sterowanie  przy  pomocy  jednego  przycisku  oznaczonego
odpowiednim piktogramem 

 Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu
Trendelenburga)  -  sterowanie  przy  pomocy  jednego  przycisku  oznaczonego  odpowiednim
piktogramem 

 Elektryczna  pozycja  egzaminacyjna  (do  badań)  -  sterowanie  przy  pomocy  jednego  przycisku
oznaczonego odpowiednim piktogramem

 Selektywne blokowanie  funkcji  elektrycznych (za  wyjątkiem funkcji  ratujących życie  np.  CPR,
pozycja antyszokowa) na panelu centralnym 

 Zabezpieczenie  przed  nieświadomym  uruchomieniem  funkcji  poprzez  konieczność  wciśnięcia
przycisku uruchamiającego dostępność funkcji w sterowaniu w barierkach bocznych po zewnętrznej
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i wewnętrznej ich stronie 
 Zabezpieczenie  przed  nieświadomym  uruchomieniem  sterowania  nożnego  poprzez  konieczność

świadomego podniesienia osłony chroniącej  
 Odłączenie  wszelkich  regulacji  w  sterowaniu  w  barierach  bocznych  po  ok.  60  sekundach

nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność
świadomego ponownego uruchomienia regulacji) 

 Odłączenie  wszelkich  regulacji  (za  wyjątkiem  funkcji  ratujących  życie  np.  CPR,  pozycja
antyszokowa)  w  sterowaniu  na  panelu  po  ok.  20  sekundach  nieużywania  regulacji  chroniącej
pacjenta  przed  nagłymi  niepożądanymi  regulacjami  (konieczność  świadomego  ponownego
uruchomienia regulacji)

 Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia pleców
 Podwójne koła tworzywowe z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem

hamulcowym. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg pacjenta  
 Cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6
 Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża (także horyzontalnej) i segmentów

pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa
pacjenta 

 Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka 
 W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego 
 Wyposażenie:
 wieszak do kroplówki 
 listwa na worki  urologiczne –  listwa  posiada tworzywowe uchwyty z  możliwością  dowolnego

rozmieszczenia

       
              (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odp.  Zamawiający  nie  może  uznać  powyżej  proponowanego  rozwiązania  za  równoważne,
ponieważ pomija ono dużą część oczekiwanych przez zamawiającego parametrów ujętych w SIWZ.
 
3. Prosimy  o  możliwość  zaoferowania  materaców  przeciwodleżynowych  o  poniższych  parametrach.

Proponowane materace posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia (intensywna
terapia),  zapewnią komfort pracy przy pacjencie oraz umożliwią prowadzenie codziennych procedur.
Proponowane  parametry  wynikają  z  przemyślanych  rozwiązań  konstrukcyjnych  stosowanych  przez
doświadczonego  producenta  i  w  żaden  sposób  nie  pogarszają  walorów funkcjonalno  -  użytkowych
opisanych przez Zamawiającego.
 Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do stosowania jako środek w profilaktyce

i  leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie (według EPUAP) u pacjentów z grupy wysokiego –
najwyższego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona)

 System  wyposażony  w  20  niezależnych,  wymiennych  komór,  ułożonych  poprzecznie.  Komory
o wysokiej  elastyczności  i  wytrzymałości,  nylonowo –  poliuretanowe,  zamknięte  hermetycznie.
Komory  w  części  głowy  pacjenta  ułożone  naprzemiennie  zmniejszające  ucisk  i  polepszające
ukrwienie, w celu zapewnienia komfortu pacjenta

 Komory  umieszczone  w  dodatkowym,  osobnym  pokrowcu  wewnętrznym,  niezależnym  od
pokrowca  zewnętrznego.  Komory  umieszczone  na  powietrznej  macie  w  celu  uniknięcia
bezpośredniego kontaktu pacjenta z łóżkiem

 Bezpieczne obciążenie robocze 270 kg
 Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na szczycie łóżka z możliwością

ustawienia na podłodze. Pompa posiadając funkcje:
 Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia oraz alarm awarii zasilania
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 Możliwość blokady funkcji w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia lub zmiany wybranych
parametrów przez personel medyczny

 Zakres poziomu ciśnienia: 20-80 mmHg
 Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 25 x 15 cm (+/- 1 cm)
 Poziom hałasu pompy zasilającej:  23-40 dB
 Materac  wyposażony  w  system  napełniania  komór  w  trybie  3:1  oraz  niskociśnieniowy  tryb

statyczny.  Pompa  materaca  posiadająca  co  najmniej  trzy  tryby  pracy:  zmiennociśnieniowy,
pulsacyjny i statyczny

 Mechaniczna funkcja CPR – możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w
celu resuscytacji), zawór CPR w górnej części materaca umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10
sekund

 W przypadku braku zasilania system utrzymuje maksymalne napełnienie przez min. 15 minut, w
zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii

 Materac posiadający 10 poziomów twardości, wyposażony w system czujników pozwalających na
automatyczne, optymalne rozprowadzenie ciśnienia wewnątrz materaca,  zapewniając tym samym
stały poziom komfortu pacjenta niezależnie od pozycji ułożenia i kształtu ciała

 Tryb statyczny ma zapewnić stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach, funkcja ustawiana
przez personel w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta

 Przewody powietrzne w pokrowcu
 Wymiary materaca dostosowane do oferowanego łóżka, wysokość 20 cm
  Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie

standardowego materaca piankowego
 Materac wyposażony w paski mocujące go do ramy łóżka oraz wyposażony w antypoślizgowe strefy

zabezpieczające przed samoczynnym przesuwaniem
 Materac  wyposażony  w  miękki,  wysoce  elastyczny,  rozciągający  się  4  kierunkach  higieniczny

pokrowiec.  Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia,  wodoodporny,  oddychający,
antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu

 Pokrowiec  łatwy  do  czyszczenia,  przystosowany  do  dezynfekcji  standardowymi  środkami
stosowanymi w jednostkach służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce

 Pokrowiec  wyposażony  w  kryty  zamek  błyskawiczny,  w  celu  nieprzedostawania  się  cieczy,
umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta

 Waga materaca ok. 13 kg, waga pompy ok. 8 kg
 Stopień i typ ochrony: typ B/ IP21
 Materac i pompa jednego producenta
Odp.  Zamawiający nie  dopuszcza  proponowanego rozwiązania  ze  względu  na odstępstwa  od  
parametrów opisanych w SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o długości całkowitej
230 cm?
Odp. Tak. 
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z manualną funkcją
przedłużania leża o 12 cm? Leże w pozycji podstawowej ma długość 202 cm, a po przedłużeniu 214 cm co jest
wystarczające  dla  pacjentów o  znacznym wzroście.  Leże  wydłużane  jest  dwu  stopniowo w bardzo łatwy i
intuicyjny sposób. Łóżko dodatkowo wyposażone w najwyższej klasy materac przeciwodleżynowy z funkcją
przedłużania w postaci dodatkowych komór, które wypełnią wolne miejsce po przedłużeniu
Odp. Tak. 
3. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii oparte
na systemie dwóch ramion wznoszących dla  zapewnienia  maksymalnej  stabilności  leża przy maksymalnym
obciążeniu i w trakcie transportu zgodnie z normą IEC 60601-2-52 dające podparcie leża w czterech punktach?
Łóżko posiada otwartą konstrukcję podstawy co ułatwia czyszczenie i znacznie przyspiesza dostęp do części, a
także skraca czas czynności serwisowych, co przekłada się na obniżenie kosztów ewentualnego serwisu. Duży
prześwit pod podstawą pozwala na łatwy dostęp dla podnośników pacjenta
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
4. Czy Zamawiający w punkcie 8 uzna za równoważne i dopuści do zaoferowania platformę leża  posiadającej
na całej długości „brzegi” o wysokości  40 mm dla maksymalnej stabilności umieszczonego na niej materaca co
jest w zupełności wystarczające aby zabezpieczyć materac przed przesuwaniem?
Odp. Tak. 
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5. Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii, w
którym zintegrowany materac wyposażony jest w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety RTG
bez  potrzeby  zdejmowania  pacjenta  z  materaca  oraz  odpinania  zamka  materaca  co  znacznie  ułatwia  tą
procedurę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez
możliwości współpracy z ramieniem C? W środowisku sal pobytowych zazwyczaj nie stosuje się aparatów z
ramieniem typu C. Badania diagnostyczne w postaci  RTG najczęściej  wykonywane są za pomocą jezdnych
przyłóżkowych  aparatów  RTG  (do  czego  przystosowane  będą  oferowane  łóżka),natomiast  diagnostyka
ramieniem C przeważnie odbywa się w pracowniach do tego przeznaczonych np. sale zabiegowe, MRI, czy CT
Odp. Zgodnie z SIWZ.
7.  Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści do zaoferowania wysokiej  klasy łóżko do intensywnej terapii  o
poniższych parametrach:
- segmentu pleców 0-620 stopnie,
- segmentu uda 20 stopni
- segmentu podudzia 16 stopni 
- wydłużania lub skrócenie leża w zakresie 12 cm 
- funkcji Trendelenburga 12 stopni 
- funkcji antyTrendelenburga 12 stopni 
- funkcji przechyłów bocznych 20 stopni
Odp. Zgodnie z SIWZ.
8.  Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii  z
przechyłami bocznymi w każdą stronę o 200  co jest parametrem w zupełności wystarczającym?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
9. Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii, w
którym  ze  względów  bezpieczeństwa  nie  ma  możliwości  wyłączenia  alarmu  opuszczonych  barierek?  W
przypadku nieumyślnego wyłączenia zabezpieczenia mogłoby dojść do wypadnięcia pacjenta z łóżka.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
10.  Czy Zamawiający w punkcie  21 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko do intensywnej  terapii
dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym centralny panel sterowania funkcjami łóżka
znajduje  się  w  panelach  bocznych  łóżka?  Rozwiązanie  pozwala  personelowi  na  pozostawanie  w  bliskim
kontakcie z pacjentem bez konieczności przechodzenia w stronę nóg pacjenta. Kilku centymetrowe piktogramy
pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
11.  Czy Zamawiający w punkcie  21  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko do  intensywnej  terapii
dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii wyposażone w dwa sterowniki nożne znajdujące się po
obu stronach łóżka od strony nóg pacjenta wyposażone w mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem? Sterowniki służące do regulacji wysokości leża
Odp. Zgodnie z SIWZ.
12.  Czy Zamawiający w punkcie 22 uzna za  równoważne i  dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko
intensywnej terapii wyposażone w dwa wyświetlacze po obu stronach łóżka pokazujące: pomiary masy ciała
pacjenta z dokładnością do 100 lub 500g, kąty przechyłów wzdłużnych, kąty segmentu oparcia pleców? Panel
wyposażony w przyciski membranowe odporne na dezynfekcję. System ważenia z certyfikatem wydanym przez
niezależną jednostkę notyfikowaną
Odp. Zgodnie z SIWZ.
13.  Czy Zamawiający w punkcie 24 uzna za  równoważne i  dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko
intensywnej terapii, w którym panel sterowania wagą posiada przycisk wyciszania alarmów m.in. wyciszenia
alarmu opuszczenia pacjenta z łóżka
Odp. Zgodnie z SIWZ.
14.  Czy Zamawiający w punkcie  28 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko do intensywnej  terapii
dopuści  do  zaoferowania  łóżko  do  intensywnej  terapii,  w  którym  specjalna  konstrukcja  górnych  barierek
bocznych pomaga pacjentowi przy wchodzeniu i wychodzeniu z łóżka?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
15.  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii dopuści do zaoferowania łóżko do
intensywnej terapii w funkcją zaawansowanej autoregresji. Funkcja ergoframe wskazuje na jednego wykonawcę
tj. firmę Konkret.
Odp. Tak. 
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16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym pozycję egzaminacyjną
uzyskuje  się  w  łatwy  sposób  za  pomocą  dwóch  przycisków?  Funkcja  ta  uzyskiwana  za  pomocą  jednego
dedykowanego  przycisku  jest  parametrem  wyróżniającym  jednego  wykonawcę  tj.  firmę  Konkret.  Prosimy
o możliwość dopuszczenia w.w. opcji jako zamiennika pozycji egzaminacyjnej
Odp. Tak. 
17.  Czy Zamawiający w punkcie  34 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko do intensywnej  terapii
dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym sterowniki nożne służą wyłącznie do regulacji
wysokości  łóżka?  Pozycja  egzaminacyjna  jest  parametrem  wyróżniającym  jednego  wykonawcę  tj.  firmę
Konkret. Prosimy o dopuszczenie regulacji wysokości za pomocą sterowników nożnych
Odp. W punkcie 33 zamawiający dopuszcza bez pozycji egzaminacyjnej, ale wymaga sterownika nożnego
przechyłów bocznych (pkt 34).
18. Prosimy o usunięcie zapisu pozycji antyszokowej, która wskazuje jednoznacznie na jednego wykonawcę tj.
firmę Konkret.
Odp.  Zgodnie  z  SIWZ.  Zamawiający  rozeznając  rynek  dostawców  łóżek  otrzymał  informację,  że
rozwiązanie to jest dostępne u kilku firm.
19.  Czy Zamawiający w punkcie 39 uzna za  równoważne i  dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko
intensywnej terapii z
20.  PUNKT 40. pozycja Orthopneic. Po wpisaniu frazy w google wynik Konret.net.pl i dodatkowo wskazuje na
konkretny model łóżka tj. Multicare
Odp. Zamawiający wykreśla ten zapis .
21.  Czy  Zamawiający  w  punkcie  43  uzna  za  równoważne  i  dopuści  do  zaoferowania  wskaźniki  diodowe
umieszczone na panelu sterowniczym informujące o 
- podłączeniu łóżka do sieci 
- stanie  naładowania akumulatora?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
22.  Czy Zamawiający w punkcie  46 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko do intensywnej  terapii
wyposażone w funkcję uśpienia uruchamianą po 120 sekundach nie korzystania z funkcji  lub po odłączeniu
łóżka od zasilania z sieci (łóżko przechodzi w stan niskiego zużycia energii), w którym wyłączenie uśpienia
następuje po wciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na panelu co daje ten sam efekt? Prosimy o dopuszczenie jako
funkcji równoważnej
Odp. Zgodnie z SIWZ.
23.  Czy Zamawiający w punkcie 47 uzna za  równoważne i  dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko
intensywnej terapii bez dodatkowego przycisku „STOP”, ale poprzez selektywną blokadę funkcji co daje ten
sam efekt.  Wymaganą funkcję posiada tylko jeden wykonawca tj.  firma Konkret,  a odstąpienie od wymogu
pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę oferentów
Odp. Zgodnie z SIWZ. Rozwiązanie to posiada kilku dostawców łóżek.
24. W punkcie 50 prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis min. 400 kg w pozycji horyzontalnej i jak to ma się
do udźwigu 250 kg? Czy Zamawiający wymaga łóżka o udźwigu min. 400 czy 250 kg? Wszyscy producenci
łóżek podają wartość maksymalnego udźwigu łóżka bez podawania udźwigu w pozycji horyzontalnej. Udźwig
maksymalny dotyczy każdej pozycji łóżka, a nie tylko pozycji horyzontalnej
Odp. Zamawiający wymaga, aby łóżko w każdej pozycji mogło pracować przy udźwigu 250 kg. Natomiast
w pozycji horyzontalnej mogło udźwignąć min. 400 kg - BHP. 
25. Czy Zamawiający w punkcie 50 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii o
udźwigu maksymalnym 270 kg gdzie maksymalna waga pacjenta wynosi aż 227kg?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
26.  Czy Zamawiający w punkcie  72  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy
wyposażony  w  22  komory  w  tym  3  komory  sekcji  głowy  statyczne  oraz  dwie  ostatnie  z  możliwością
dopompowania w przypadku wydłużenia leża?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
27.  Czy Zamawiający w punkcie  73  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy
wyposażony  w  22  poprzecznie  ułożone  komory  zmiennociśnieniowe  z  możliwością  regulacji  ciśnienia  w
komorach w czterech strefach (głowy, tułowia, pośladków i pięt), możliwością wydłużenia materaca za pomocą
specjalnych komór, funkcją pulsacji z regulacją intensywności oraz przechyłami bocznymi?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
28.  Czy Zamawiający w punkcie  75  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy
będący integralną częścią łóżka?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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29.  Czy Zamawiający w punkcie  75  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy
wyposażony w diodowe wskaźniki:
- sygnalizujące pracę materaca (tryby utwardzenia, stałego niskiego ciśnienia, zmiennociśnieniowy), 
- wypuszczenia powietrza z sekcji głowy dla ułatwienia np. intubacji
- wypuszczenia powietrza z sekcji siedziska w celu ułatwienia przy wychodzeniu z łóżka,
- maksymalnego utwardzenia materaca do funkcji pielęgnacyjnych i ułatwiająca przesuwanie pacjenta
- panel do sterowania przechyłami bocznymi w tym ciągłej rotacji bocznej ustawianej w czterech zakresach
czasowych
- panel do sterowania ciśnieniem w komorach w czterech strefach materaca
- panel obsługujący funkcję pulsacji z wyborem intensywności
- funkcja transportowa
- przycisk dezaktywowania akustycznych alarmów materaca
- przycisk blokowania funkcji pompy (oprócz przycisku CPR)
- dźwiękowy alarm informujące o uruchomionej funkcji CPR (deflacja w celu RKO) 
- dźwiękowy alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem,
- diodowy wskaźnik ładowania akumulatora
- główny włącznik/wyłącznik zasilania
- filtr powietrza
Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przechyłów bocznych realizowanych przez łóżko, anie przez
materac.
30.  Czy Zamawiający w punkcie  76  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy
pracujący  w  trybie  2:1  gdzie  co  druga  komora  napełnia  się  powietrzem.  Tryb  daje  identyczny  efekt
terapeutyczny co tryb 3:1
Odp. Zgodnie z SIWZ.
31.  Czy Zamawiający w punkcie  77 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy łóżko do intensywnej  terapii
wyposażone w funkcję mechaniczną CPR uruchamianą za pomocą dźwigni umieszczonych po dwóch stronach
łóżka? Funkcja daje identyczny efekt jak funkcja wymagana
Odp. Tak.
32. Czy Zamawiający w punkcie 78 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy, w
którym funkcję transportową uruchamia się za pomocą przycisku na pompie materaca?
Odp. Tak.
33.  Czy Zamawiający w punkcie 81 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy,
którego  przewody  powietrzne  ukryte  są  w  konstrukcji  łóżka  i  nie  ma  potrzeby  stosowania  dodatkowych
pokrowców, którą stają miejscem namnażania się bakterii i utrudniają dokładną dezynfekcję
Odp. Zgodnie z SIWZ.
34.  Czy Zamawiający w punkcie 88 dopuści  do zaoferowania  wysokiej  klasy materac zmiennociśnieniowy,
którego  waga  razem  z  pompą  wynosi  43  kg?  Pompa  zintegrowana  ze  szczytem  łóżka  bez  konieczności
zdejmowania
Odp. Zgodnie z SIWZ.
35.  Czy Zamawiający w punkcie 89 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy bez
możliwości rozbudowy o akumulator?
Odp. Tak.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 
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