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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 21.10.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz) w sposób następujący : 
 
Pakiet nr 1 -łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt.  
- w pkt 1  tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się łóżko posiadające długość całkowitą łóżka 
bez przedłużenia leża wynoszącą 215,8 cm. Zamawiający dokonuje zmiany odpowiednio na 
218cm ±3cm 
 
 
Pakiet nr 1 -łóżka wzmożonego nadzoru z wagą – 1 szt.  
- w pkt 1  tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się łóżko posiadające długość całkowitą łóżka 
bez przedłużenia leża wynoszącą 215,8 cm. Zamawiający dokonuje zmiany odpowiednio na 
218cm ±3cm 
- w pkt 6 tabeli (zał. nr 1 do siwz) dopuszcza się łóżko wzmożonego nadzoru z wagą 
posiadające wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów 
leża bez materaca wynoszącą 43,9cm. Zamawiający dokonuje zmiany odpowiednio na 39cm 
±5cm 
 
W załączeniu opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 do siwz, uwzględniający zmiany 
z dnia 18.10.2019 r. i 21.10.2019 r.  

 
Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
25.10.2019 r. godz. 09:30. Termin otwarcia 25.10.2019 r.  godz. 09:45. (w pkt 16 
i 17 siwz). 

 
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 

 
 

Zastępca Dyrektora  

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

mgr Helena Brzozowska 



 
 
 

 
 

Zał. nr 1 do siwz 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
PAKIET NR 1: 
 

1) Łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt.  
 
Producent …………………… 
Typ/Model:……………….. 
Rok produkcji: …………………………. 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów 
oferowanych 
podać/ opisać 

1.  
 
Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża  
 

 
218cm ±3cm 

 

2.  Długość leża  200cm ±3cm  

3.  

 
Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie podniesionych 
lub opuszczonych barierkach 
 

 
99cm ±4cm 

 
 

4.  

 
Regulacja elektryczna wysokości  z indykatorem diodowym  
osiągnięcia wysokości minimalnej 
 

 
 

TAK 

 
 

5.  

 
Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca  
 

 
40cm ±4cm 

 

 

6.  
Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca 

 
 

77cm ±5cm 

 

7.  

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo, oparta na kolumnach 
wznoszących w systemie trapezowym. Dopuszcza się 
konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion 
wznoszących (4 pkt podparcia) 

 
 
 

TAK 

 

8.  

Leże podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 ruchome. 
Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze 
zmywalnego tworzywa sztucznego. Dopuszcza się 
segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze 
zmywalnego tworzywa sztucznego HPL 
Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min 15cm 
w każdym punkcie, w celu współpracy z podnośnikami 
pacjenta. 

 
 
 

TAK 

 

9.  

Regulowane klamry obejmujące materac, min. 2 szt. po 
każdej ze stron, umożliwiające dostosowanie leża do 
różnych szerokości materaca. Klamry zapobiegają 
przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają 
ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a 
barierkami bocznymi. 

 
 

TAK 

 



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów 
oferowanych 
podać/ opisać 

10.  

Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z 
inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub 
opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub 
opuszczenie) sekcji kolan, ale  
z kilkusekundowym opóźnieniem, w celu regulacji kąta 
nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, 
zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając 
zsuwaniu się pacjenta  
w dół łóżka. 

 
 

TAK 

 

11.  
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców 
w stosunku do poziomu  ramy leża 

 
0 - 700    ± 6° 

 

12.  Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem TAK 
 

 

13.  Zakres wychylenia segmentu podudzia  0-35°  ±7°  

14.  Manualna regulacja segmentu podudzia  
TAK 

 

15.  
Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do 
poziomu ramy leża 

 
 - 3° do -22° ±7° 

 

16.  Ruch wsteczny segmentu oparcia.   
TAK 

 

17.  

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga.  

Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. 

 
TAK 

 
 
 

18.  
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga  

 
  ( - 170 ) - (+ 170 ) 

 
      
 

19.  

Elektrycznie regulowana pozycja krzesła 
kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię 
skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-
Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do 
pozycji siedzącej  
z opuszczonymi nogami. 

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 

 
 

TAK 

 
 

20.  

Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – 
pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych 
ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego 
ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej 
pozycji. 

Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 

 
 

TAK 

 
 

21.  

Elektrycznie regulowana pozycja wyjściowa. Łóżko 
rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów;  poziomuje 
segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, 
ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia 
wysokości. 

Pozycja uzyskiwana z jednego przycisku. 

 
 

TAK 

 



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów 
oferowanych 
podać/ opisać 

22.  

Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników 
wbudowanych w barierki boczne lub/bądź ze sterownika 
ręcznego (pilota). Wszystkie przyciski membranowe, 
wodoodporne 

 
TAK 

 
 

23.  
4 zintegrowane koła antystatyczne, kółka o średnicy min. 
125cm. 

 
TAK, podać średnicę 

 

24.  
Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  
uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem 
łóżka od strony nóg pacjenta. 

 
TAK 

 

25.  

Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, 
umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu 
oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji 
barierek. 

TAK  

26.  

Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z 
segmentami leża , zapewniające ochronę pacjenta przed 
zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne 
wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z 
zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy 
łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne 
niezależnie od pozycji barierek. 

TAK  
 

27.  

Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym 
mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie 
przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie 
podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne 
łatwe w dezynfekcji spełniające obowiązującą normę EN 
60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz 
uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę 
podczas wstawania lub transferu na krzesło. Opuszczanie i 
podnoszenie bez konieczności wykonywania dodatkowych 
ruchów barierką (przyciąganie lub odpychanie barierki). 

TAK   

28.  
Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz 
zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa 
sztucznego, bez widocznych elementów metalowych 

TAK  

29.  
Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta 
do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, 
stanowiące integralną część barierek.  

TAK  

30.  Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. TAK  

31.  6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. TAK  

32.  4 gniazda na statywy infuzyjne. TAK  

33.  Bezpieczne obciążenie robocze  min.220kg  

34.  
Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz oraz 
wbudowany akumulator (zasilanie awaryjne) 

TAK  

35.  Uchwyty na akcesoria po obu stronach łóżka TAK  



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów 
oferowanych 
podać/ opisać 

36.  
Szczyty łóżka szybko demontowalne przez jedną osobę, 
brak blokad szczytów 

TAK  

37.  Gniazdo wyrównania potencjałów TAK  

 
INNE: 
 

  

38.  

Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu w okresie 
gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy 
czasowe między przeglądami w okresie gwarancji  
 

TAK  

39.  
Instrukcja obsługi w języku polskim 
 

TAK  

 
 

2) Łóżko  wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
 
Producent …………………… 
Typ/Model:……………….. 
Rok produkcji: …………………………. 

 
 

Lp 
 

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 
 

Warto ść lub zakres 
wartości 

wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów oferowanych 

podać/ opisać 

1.  Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża  218cm ±3cm  

2.  Długość leża  200cm ±3cm  

3.  
Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie podniesionych 
lub opuszczonych barierkach  

99cm ±4cm 
 

4.  
Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją 
diodową osiągnięcia wysokości minimalnej 

TAK  

5.  
Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana 
podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru 
pomarańczowego  

TAK 
 

6.  
Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca  

39cm ±5cm 
 

7.  
Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca  

76cm ±6cm 
 

8.  

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie 
trapezowym. 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) 

TAK 

 

9.  
Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. 
Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze 
zmywalnego tworzywa sztucznego 

TAK 
 

10. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 20cm  TAK  

11. 
Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego 
przemieszczeniu, po każdej ze stron 
 

TAK 
 

 



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości 

wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów oferowanych 

podać/ opisać 

12. 

Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z 
inteligentnym autokonturem, tzn. podnoszenie (lub 
opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub 
opuszczenie) sekcji kolan, ale z kilkusekundowym 
opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu 
oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi 
optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta  
w dół łóżka. 

TAK 

 
      
 

13. 
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w 
stosunku do poziomu  ramy leża.  

0-70°  ±6° 
 
  

14. Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem TAK  

15. 
Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy 
leża  

0-28° 
 

 

16. 
Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu 
ramy leża 

-3 do -20° ±5° 
 

17. Manualna regulacja segmentu podudzia TAK  

18. Ruch wsteczny segmentu oparcia TAK  

19. 
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga.  

Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.. 

TAK 

 

20. 
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga  

( -17°) - (+17°) 
 

21. 

Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca 
repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię 
skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji 
horyzontalnej, a następnie przechyla leże do pozycji 
Trendelenburga do min. - 7°. Pozycja uzyskiwana za pomocą 
jednego przycisku 

TAK 

 

22. 

Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. 
Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych  ruchów,  
włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających 
pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. 
Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku 

TAK 

 

23. 

Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. 
Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów 
poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka 
obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja 
uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. 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 
 

TAK 

 



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości 

wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów oferowanych 

podać/ opisać 

24. 

Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego 
przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko 
rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje 
segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, 
ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia 
wysokości lub  zmienia wysokość , ustawia się w pozycji 

wysokości minimalnej. Zaoferowany parametr w małym 
stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie 
wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanego łóżka 

TAK 

 

25. 

Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników 
wbudowanych w barierki boczne lub/bądź ze sterownika 
ręcznego (pilota). Wszystkie przyciski membranowe, 
wodoodporne 

TAK 

 

26. 4 zintegrowane koła antystatyczne, kółka o średnicy min. 
125cm 

TAK, podać średnicę 
 

27. 
Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana 
jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony 
nóg pacjenta 

TAK 

 

28. 

Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, 
umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu 
oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji 
barierek 

TAK 

 

29. 

Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego 
przycisku oznaczona wyraźnym kolorem  alarmowym 
zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych.  
Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu 
wypoziomowania leża. 
 

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 . 
 

TAK 

 

30. 
Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z 
segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed 
zakleszczeniem 

TAK 

 

31. 

Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia 
segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta 
nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki 
widoczne niezależnie od pozycji barierek 

TAK 

 



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości 

wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów oferowanych 

podać/ opisać 

32. 

Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym 
mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy 
użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas 
wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w 
dezynfekcji spełniające obowiązującą normę EN 60601-2-52 
z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem 
gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania 
lub transferu na krzesło. Opuszczanie i podnoszenie bez 
konieczności wykonywania dodatkowych ruchów barierką 
(przyciąganie lub odpychanie barierki). 

TAK 

 

33. 
Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz 
zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa 
sztucznego, bez widocznych elementów metalowych 

TAK  

34. 
Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do 
właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, 
stanowiące integralną część barierek 

TAK  

35. 

Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -
dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej 
stronie łóżka na barierce bocznej służący do obsługi 
alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. 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 
 

TAK  

36. 
Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu 
porównania zmiany masy ciała pacjenta 

TAK  

37. 
Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z 
możliwością zawieszenia podnoszący stopień bezpieczeństwa 
pacjentów 

TAK  

38. 
Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta 
klasy III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia 
certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną 

TAK  

39. Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g 
 

TAK  

40. 

Waga wyposażona w system autokompensacji masy 
przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie 
pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta 
pozostała bez zmian. 
 

TAK  

41. 
Maksymalna waga pacjenta 250 kg 

TAK  



 
 
 

 
 

 
Lp 

 
Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 

 

Warto ść lub zakres 
wartości 

wymaganych 

Warto ść lub zakres 
parametrów oferowanych 

podać/ opisać 

42. Automatycznie wygaszana po  20 sekundach wartość masy 
ciała pacjenta. 

TAK  

43. Nieruchomy szczyt górny TAK  

44. Odbojniki w 4 narożnikach łóżka TAK  

45. 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta TAK  

46. 4 gniazda na statywy infuzyjne TAK  

47. Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg 250 kg  

48. 
Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz 
wbudowany akumulator (zasilanie awaryjne) 

TAK  

49. Uchwyty na akcesoria po obu stronach łóżka TAK 
 

50. 
Szczyty łóżka szybko demontowalne przez jedną osobę, brak 
blokad szczytów 

TAK 

 

51. Gniazdo wyrównania potencjałów TAK 
 

INNE:    

52. 
Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu w okresie 
gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe 
między przeglądami w okresie gwarancji  

TAK 
 

53. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK  

 

 
       ……………………………………….. 
           podpis Wykonawcy 

 
 
 

 
 

 
        



 
 
 

 
 

Zał.nr 1 do siwz  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET NR 2:  
 
Materace przeciwodleżynowe – 9 szt.  
 
Producent …………………… 
Typ/Model:……………….. 
Rok produkcji: …………………………. 
 
Lp.  

Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia 
 

Warto ść lub zakres 
parametrów oferowanych 

              podać/ opisać 
1.  Wymiary materaca – 200x90cm (+/- 5cm) 

 
 

2.  Wysokość materaca min. 20,5 cm 
 

 

3.  Wymienne komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu rzędach, 
wykonane z poliuretanu, powinny napełniać się i opróżniać cyklicznie co 
trzecia 
 

 

4.  Materac wyposażony w: 
- szybkozłączkę 
- mikrootwory AIR 
- zawór szybkiego spuszczenia powietrza CPR  
- przewody materaca w pokrowcu 
- pasy mocujące 
- wewnętrzny gąbkowy wkład, umożliwiający montaż materaca 
bezpośrednio na konstrukcji łóżka, bez stosowania dodatkowego 
spodniego materaca gąbkowego 
 

 

5.  Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem z możliwością mycia i 
dezynfekcji pokrowca w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C  
 

 

6.  Wytrzymałość mechaniczna do 240kg  
 

 

7.  Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: 
Całkowicie automatyczny system pracy reagujący samoczynnie na 
wszelkie zmiany pozycji ciała pacjenta i dostosowujący parametry pracy 
dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia włącznie. 
Dotykowy panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych 
zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy sprzętu 
funkcję wyboru ciśnienia w zakresie od 10 do 50mmHg  (+/- 5mmHg) 
funkcję wyboru trybu statycznego 
funkcję maksymalnego wypełnienia  
alarm wizualny i dźwiękowy spadku ciśnienia 
alarm wizualny i dźwiękowy braku zasilania 
system alarmów dźwiękowych i wizualnych zgodny z normą EN 60601-1-
8 dotyczącą wymogów bezpieczeństwa systemów alarmowych w 
medycznych systemach elektrycznych 
funkcję zabezpieczenia wprowadzonych parametrów dla pracy pompy 
przed ich przypadkową zmianą poprzez blokadę panelu sterowania 
wyłącznik alarmu dźwiękowego 
funkcję wyboru czasu trwania cyklu od 10 do 20min. (+/- 5min.)  
funkcję pamięci wprowadzonych parametrów pracy . W przypadku 
chwilowego braku zasilania energetycznego system ma wznowić pracę 
zgodnie z wprowadzonymi ostatnio parametrami pracy  
wydajność pompy nie mniejsza niż 15  l/min.  
gniazdo szybkozłączki do połączenia z materacem 

 



 
 
 

 
 

wymienny, zewnętrzny mechaniczny filtr powietrza 
wymienny, , antybakteryjny filtr powietrza + zapasowy  
kabel sieciowy zasilający o długości min.450cm 
 

 INNE  
8.  Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu w okresie gwarancji. 

Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami w 
okresie gwarancji  
 

 

9.  Instrukcja obsługi w języku polskim 
 

 

 
  

……………………………………….. 
           podpis Wykonawcy 

 
 


