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Numer sprawy 5/2016 

 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę łóżka szpitalnego dla potrzeb reanimacji – 5/2016 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Pytania: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w akumulator bez elektronicznego 

wskaźnika zużycia informującego o konieczności wymiany? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające szerokość zewnętrzną z barierkami 

podniesionymi (np. do transportu) 970 mm oraz z barierkami opuszczonymi 1010 mm? Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

  

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże 4-sekcyjne o nowoczesnej 

konstrukcji opartej na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym, gwarantującej łatwą 

dezynfekcję, walkę z infekcjami oraz stabilność łóżka? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające barierki dzielone, tworzywowe, 

poruszające się z segmentem oparcia pleców (barierki w części uda i podudzia zamocowane 

na stałe), będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do 

szczytu nóg oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej; barierki jednorodne bez 

elementów łączonych? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

     

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające barierki boczne opuszczane do dołu 

poniżej poziomu materaca; barierki po opuszczeniu przylegają do leża i powodują (ze 

względu na konstrukcję) zminimalizowaną przerwę transferową? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 

    

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające barierki boczne o wysokości 43 cm 

powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-

odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża                              

w zakresie od 420 mm do 820 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka, nie 



dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację wysokości bez dźwiękowego 

wskaźnika osiągnięcia wysokości minimalnej? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną części nożnej                              

w zakresie 40o? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną funkcji 

autokontur, sterowanie tylko z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od 

strony nóg? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wyłączniki/blokady funkcji 

elektrycznych                        z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla 

poszczególnych regulacji: 

- regulacji wysokości 

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

- regulacji funkcji autokontur  

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym 

uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego 

dostępność funkcji; przycisk dostępności funkcji tylko w sterowaniu w barierkach bocznych? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające odłączenie wszelkich regulacji tylko                              

z barierek po ok. 60 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji)? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne nie posiadające przycisku bezpieczeństwa 

opisanego w pkt. 30? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające bezpieczne obciążenie robocze dla 

każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250 kg, pozwalające na wszystkie możliwe 

regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu 

medycznego? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w materac o grubości 120 mm 

wykonany       z piany poliuretanowej o gęstości 28kg/m3 w pokryciu nie przepuszczającym 

płynów infuzyjnych, a przepuszczającym powietrze, pokrowiec z krytym zamkiem? Odp. Tak, 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty do worków 

urologicznych? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w wysuwaną spod leża półkę na 

pościel z miejscem do podwieszenia panelu sterowniczego? Odp. Tak, Zamawiający 

dopuszcza. 


