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WSZYSCY 

 

 
dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na 
dostawę fabrycznie nowych łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie, 
z wyposażeniem, szafką i stolikiem 

 

 

W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.10.2017 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
1. Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek 

dwutlenku tytanu (TiO2) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa 
nanotechnologia, która ma być integralną zawartością składu tworzywa osłony podwozia, 
szczytów i barierek łóżka i składu lakieru w częściach metalowych, tj. konstrukcji łóżka i 
poręczach bocznych nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia przeciwbakteryjnego. 
W naszej metodzie nanoszenia wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu włącznie z 
pilotem pacjenta, który to jest największym nośnikiem bakterii i wirusów, a powolne jej 
uwalnianie następuje w ten sam sposób jak przy metodzie opisanej przez Państwa. Opisywana 
przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm?  
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem o wysokości 150 mm? 
Odp. NIE. 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne wykonane z 4 profili o 
średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża? 
Odp.: NIE. 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm?  
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością leża od podłogi 460 mm? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda  w zakresie od 0 do 
34°? 
Odp. NIE. 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem o wysokości 120 mm? 
Odp. NIE. 

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące 
jednolity element, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz 
będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, 
podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, poruszające się 
wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta na całej długości i w każdej pozycji? 
Odp. NIE. 

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości wraz z blatem bocznym 560 mm? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 

12. Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 410 mm? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 



 
13. Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek 

dwutlenku tytanu (TiO2) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa 
nanotechnologia, która ma być integralną zawartością składu tworzywa blatów szafki i wkładu 
szuflady i składu lakieru w częściach metalowych, tj. konstrukcji szafki, czół szuflad i 
drzwiczek nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia przeciwbakteryjnego. W naszej 
metodzie nanoszenia wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu, a powolne jej 
uwalnianie następuje w ten sam sposób jak przy metodzie opisanej przez Państwa. Opisywana 
przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie. 
Odp. Jak w pytaniu nr 1. 

14. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 780 do 
1180 mm,? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 

15. Czy Zamawiający dopuści szafkę blatem bocznym o głębokości 320 mm? 
Odp.: TAK, pozostałe parametry bez zmian. 
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