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       Kamienna Góra, dnia  25 07 2014  

 

 

         

 WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

 

dotyczy:    postępowania nr 5/2014 na  dostawę profesjonalnego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia 

 

   

 

         Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. 2013.907 ze zmn.)   

Zamawiający informuje, iż w dniu  24 07.2014r. wpłynęły  kolejne  pytania  o treści jak niżej: 

 

Pytania do zadania 1 łóżko szpitalne OIOM – 1 szt. bez wagi 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika stanu naładowania, ale z 

informacją ostrzegawczą, gdy zostanie przekroczony próg 50% energii? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika zużycia, ale z wyraźną 

informacją w instrukcji obsługi o terminie wymiany akumulatora? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2180 mm (+/- 50 mm) z możliwością przedłużenia oraz o 

szerokości 960 mm (+/- 50 mm)? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko na kolumnach prostokątnych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę 

z infekcjami, ale o większych funkcjonalnych możliwościach niż łózko na kolumnach cylindrycznych? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy bez możliwości 

blokowania, która to w sytuacjach stresowych związanych z ratowaniem życia może opóźnić akcję 

ratowniczą? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o sterowaniu z pilota przewodowego do obsługi przez personel oraz 

pacjenta z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez elektroniczny 

kluczyk, z automatycznym blokowanie funkcji po kilkudziesięciu sekundach nieużywania, a także z 



dodatkowym panelem sterowniczym montowanym na szczycie łóżka z możliwością blokady wybranych 

funkcji z wizualnymi elektronicznymi kontrolkami? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 400-800 mm (+/- 50 mm) bez 

wskaźnika osiągnięcia wysokości minimalnej, o regulacji części nożnej w zakresie 35° (+/- 5°)? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt 30, ale ze wszystkimi 

zabezpieczeniami wymaganymi przez normę dot. łóżek? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami pojedynczymi o średnicy 125 mm z blokowaniem centralnym? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

10. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko miało maksymalne bezpieczne obciążenie nie mniejsze niż 270 kg 

dla wszystkich pozycji leża? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyposażeniem w: 

-  materac o grubości 12 cm wykonany z piany w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, 

antyalergicznym, chroniącym przed przenikaniem bakterii i roztoczy 

- listwą ze stali nierdzewnej z uchwytami do worków urologicznych 

- wysuwaną spod leża półką na pościel, ale bez miejsca na panel sterowniczy, ponieważ jego miejsce 

jest na szczycie łózka? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

 

Pytania do zadania 1 łóżko szpitalne OIOM – 1 szt. z wagą 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko na kolumnach prostokątnych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę 

z infekcjami, ale o większych funkcjonalnych możliwościach niż łóżko na kolumnach cylindrycznych? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wyjmowanymi od strony nóg i głowy bez możliwości 

blokowania, która to w sytuacjach stresowych związanych z ratowaniem życia może opóźnić akcję 

ratowniczą? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o sterowaniu z pilota przewodowego do obsługi przez personel oraz 

pacjenta z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez elektroniczny 

kluczyk, z automatycznym blokowanie funkcji po kilkudziesięciu sekundach nieużywania, a także z 

dodatkowym panelem sterowniczym montowanym na szczycie łóżka z możliwością blokady wybranych 

funkcji z wizualnymi elektronicznymi kontrolkami? 

Odp: Tak, dopuszcza.  



4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 400-800 mm (+/- 50 mm) bez 

wskaźnika osiągnięcia wysokości minimalnej, o regulacji części nożnej w zakresie 35° (+/- 5°)? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją CPR oraz antyszokową bez określania czasu 

uzyskania pozycji reanimacyjnej, ale spełniające wymogi bezpieczeństwa łóżek medycznych zgodnie z 

normą? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko zapewniające pozycję mobilizacyjną i egzaminacyjną przy użyciu 

standardowych piktogramów nie wprowadzając tym samych dodatkowych przycisków na pilocie czy 

sterowniku komplikujących sposób używania? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika stanu naładowania, ale z 

informacją ostrzegawczą, gdy zostanie przekroczony próg 50% energii? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanym akumulatorem bez wskaźnika zużycia, ale z wyraźną 

informacją w instrukcji obsługi o terminie wymiany akumulatora? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt 32, ale ze wszystkimi 

zabezpieczeniami wymaganymi przez normę dot. łóżek? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego opisanego w pkt 34, ale ze wszystkimi 

zabezpieczeniami wymaganymi przez normę dot. łóżek? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

11. Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko było wyposażone w podwójny układ ważenia uwzględniający wagę 

wyposażenia łóżka, rzeczy osobistych pacjenta, zapewniający wysoką dokładność ważenia do 50g dla 

pacjentów lżejszych, np. o wadze 50-60-70 kg i o dokładności do 100 g dla pacjentów cięższych, 

powyżej 150 kg, co ma istotne znaczenie podczas karmienia pacjentów i innych procedurach 

medycznych? 

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.  

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami pojedynczymi o średnicy 125 mm z blokowaniem centralnym? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

13. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko miało maksymalne bezpieczne obciążenie nie mniejsze niż 270 kg 

dla wszystkich pozycji leża? 

Odp: Nie wymaga,  dopuszcza również to obciążenie tj. do max 400 kg jak w siwz.  



14. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez parametrów opisanych w pkt 40 i 41, które podnoszą cenę łóżka, 

podrażają w przyszłości koszt serwisowania, a korzyści z nich płynące są znikomo małe? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyposażeniem w: 

-  materac szpitalny statyczny, poręcze dzielone, wskaźnik wychylenia kątowego, listwę z uchwytem 

opisanymi w SIWZ 

- wysuwaną spod leża półką na pościel, ale bez miejsca na panel sterowniczy, ponieważ jego miejsce 

jest na szczycie łóżka? 

-bez wieszaka na kroplówki, który z pewnością znajduje się na kolumnie sufitowej przy łóżku chorego 

Odp: Tak, dopuszcza.  

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wieszaka na kroplówki, który z pewnością znajduje się na kolumnie 

sufitowej przy łóżku chorego i stosowanie go dodatkowo przy łóżku nie ma uzasadnienia 

ekonomicznego i funkcjonalnego? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

 

 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-

90-33.  

             

 

Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.  

 

 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza  

 

z poważaniem  

Prezes Zarządu  

mgr Wiktor Król  

 

 


