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WSZYSCY 

 
 
dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę łóżek wzmożonego nadzoru, materacy przeciwodleżynowych na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi na pytania z dnia 
18.10.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w 
sposób następujący : 
 
Pakiet nr 1 -łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt.  
- w pkt 2  tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się leże łózka o długości 203 cm  
- w pkt 7 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (4 pkt podparcia) 
- w pkt 8  tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami 
ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL  
- w pkt 33 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się bezpieczne obciążenie robocze 250 kg, zakres 
minimalny to 220 kg. 
 
Pakiet nr 1 -łóżka wzmożonego nadzoru z wagą – 1 szt.  
- w pkt 2  tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się leże łózka o długości 203 cm  
- w pkt 7 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do 
górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 82 cm 
- w pkt 8 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo, opartą na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym, jak również konstrukcję 
łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion 
wznoszących (4 pkt podparcia) 
- w pkt 9 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, 
segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL 
- w pkt. 23 i 29 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się  elektryczną funkcję CPR (horyzontalną – 
poziomą) obsługiwaną za pomocą jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem 
zlokalizowanym na centralnym panelu sterowania zawieszanym na szczycie od strony nóg pacjenta; łóżko 
wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża i ustawienia się w najniższej 
pozycji 
- w pkt. 35 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się łóżko wyposażone w zintegrowany system pomiaru 
masy pacjenta z graficznym interfejsem użytkownika (wyświetlaczem) zlokalizowanym po zewnętrznej 
stronie barierek od strony nóg (po obu stronach łóżka), służący do obsługi systemu ważenia 
- w pkt 42 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się automatyczne wygaszanie po ok. 20 sekundach 
wartości masy ciała pacjenta 
 
Pakiet nr 2 – materace przeciwodleżynowe- 9 szt.  
- w pkt 2  tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się wysokość materaca min. 20,5 cm 
 

Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 
 

Dyrektor  
Dr hab. med. Marin Zieliński  


