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A.ZP-271-18/19                                     Zakopane 2019-10-18 
 
         WSZYSCY 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do 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. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
Dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt.  
1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża 

do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 84 cm?   
Odp.: NIE 
 

2. Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 8) Zamawiający dopuści segmenty zdejmowane, 
wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego HPL?   
Odp.: TAK 
 

3. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści narożniki segmentów oparcia pleców oraz 
podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami obejmującymi materac, 
dostosowanymi do szerokości materaca, ograniczniki zapobiegają przesuwaniu się 
materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między 
materacem, a barierkami bocznymi?  
Odp.: NIE 
 

4. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 
z autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje 
uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan w celu regulacji kąta nachylenia segmentu 
oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i 
zapobiegając zsuwaniu się pacjenta  w dół łóżka?  
Odp.: Dopuszczenie jak w precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia, 
wskazanym w siwz. 
 

5. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku 
do poziomu ramy leża od 0o do 12o?  
Odp.: NIE 
 

6. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści zakres pozycji Trendelenburga 13o i anty-
Trendelenburga 14o?  
Odp.: Nie, zbyt mały proponowany zakres. 
 

7. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość elektrycznego 
ustawienia leża do pozycji wyjściowej poprzez możliwość wypoziomowania segmentu 
ud, podniesienia segmentu pleców, obniżenia wysokości leża do minimalnej w celu 
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ułatwienia pacjentowi wyjście z łóżka, sterowanie za pomocą przycisków służących do 
regulacji segmentów leża dostępnych w sterowaniu w barierkach bocznych oraz na 
centralnym panelu sterującym?  
Odp.: NIE, nie spełniony parametr pozostania takiej samej wysokości 
 

8. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści sterowanie podstawowymi funkcjami 
elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne oraz sterowanie 
wszystkimi funkcjami elektrycznymi z centralnego panelu sterowania zawieszanego na 
szczycie od strony nóg pacjenta; wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne?  
Odp.: Nie ma konieczności dublowania przycisków, ale ich zdublowanie nie 
wyklucza. 
 

9. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści 4 zintegrowane koła, w tym jedno antystatyczne, 
o średnicy 150 mm?  
Odp.: Nie. Zamawiający wskazał w opisie  wymóg antystatyczności wszystkich 
kół. 
 

10. Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 26) Zamawiający dopuści barierki boczne, 
podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające 
ochronę pacjenta przed zakleszczeniem? 
 Odp.: Parametr wyraźnie określony w punkcie 26. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 29?  
Odp.: NIE 
 

12. Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści łóżko posiadające 4 uchwyty na pasy do 
unieruchomienia pacjenta?  

   Odp.: NIE, 4 uchwyty to za mało. 
 

13. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 250 kg?  
Odp.: TAK, Zamawiający informuje, iż wartość podana w tabeli 220 kg to tzw. 
zakres minimalny.  
 

14. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści szczyty łóżka szybko demontowalne przez jedną 
osobę, szczyty z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas 
transportu łóżka), blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za 
pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego 
odbezpieczenia?  

Odp.: NIE, odblokowanie wymaga pomocy drugiej osoby, a to w sytuacjach 
pilnych bywa niebezpieczne. Jeżeli łóżko zrobione jest z dobrego materiału, to (z 
praktyki) nie ma sytuacji przypadkowego wypadnięcia szczytu. 

 

15. Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga 
stosowania gniazda wyrównania potencjału?  

Odp.: NIE 
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            (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 
 

Dotyczy: pakiet nr 1 – Łóżka wzmożonego nadzoru z wagą – 1 szt.  
16. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka bez przedłużenia leża 224 

cm?  
Odp.: NIE, ponieważ  wymóg jest podyktowany parametrem jednej z wind u 
Zamawiającego.  
 

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 5?  
Odp.: NIE 
  

18. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża 
do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 82 cm?  
Odp.: TAK 
 

19. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo, opartą na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym?  
Odp.: TAK 
 

20. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 
ruchome, segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego 
tworzywa sztucznego HPL? 
Odp.:  TAK 
 

21. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 
16,5 cm, za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn konstrukcyjnych?  
Odp.: NIE 
 

22. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści narożniki segmentów oparcia pleców oraz 
podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami obejmującymi materac, 
zapobiegającymi jego przesuwaniu się?  
Odp.: NIE 
 

23. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 
z autokonturem, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje 
uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan w celu regulacji kąta nachylenia segmentu 
oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i 
zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka?  
Odp.: Dopuszczenie jak w precyzyjnym opisie przedmiotu zamówienia, 
wskazanym w siwz. 

 
24. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu uda w stosunku do 

poziomu ramy leża od 0o do 40o?  
Odp.: NIE, niepotrzebny taki zakres. 
 

25. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku 
do poziomu ramy leża od 0o do 12o?  
Odp.: NIE 
 

26. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość elektrycznego 
ustawienia leża do pozycji ułatwiającej repozycjonowanie pacjenta poprzez możliwość 
uzyskania pozycji horyzontalnej oraz przechylenie leża do pozycji Trendelenburga, 
sterowanie za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych 
w sterowaniu w barierkach bocznych oraz na centralnym panelu sterującym?   
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Odp.: Parametr spełniony przy zachowaniu stopnia wychylenia w pozycji 
Trendelenburga do minimum 7 stopni, niekoniecznie jednak musi być 
dublowanie tej funkcji przycisków - czyli brak konieczności dublowania 
przycisku – w barierkach i na centralnym panelu, ale posiadanie dwóch 
przycisków – na barierce i w panelu – oczywiście dopuszczalne. 
 

27. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość elektrycznego 
ustawienia leża do pozycji wyjściowej poprzez możliwość wypoziomowania segmentu 
ud, podniesienia segmentu pleców, obniżenia wysokości leża do minimalnej w celu 
ułatwienia pacjentowi wyjście z łóżka, sterowanie za pomocą przycisków służących do 
regulacji segmentów leża dostępnych w sterowaniu w barierkach bocznych oraz na 
centralnym panelu sterującym?  

      Odp.: NIE, proponowane rozwiązanie powoduje, że wymagany parametr nie 
zmieniania wysokości nie jest spełniony. 

 
28. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści sterowanie podstawowymi funkcjami 

elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne oraz sterowanie 
wszystkimi funkcjami elektrycznymi z centralnego panelu sterowania zawieszanego na 
szczycie od strony nóg pacjenta; wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne?   
Odp.: Nie ma konieczności dublowania przycisków, ale ich zdublowanie nie 
wyklucza 
 

29. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści 4 zintegrowane koła, w tym jedno antystatyczne, 
o średnicy 150 mm?  
Odp.: Nie. Zamawiający wskazał w opisie  wymóg antystatyczności wszystkich 
kół. 
 

30. Czy (w pkt. 23 i 29) Zamawiający dopuści 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?  

 Odp.: Nie jest to wymagane, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
 

31. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści barierki boczne, podwójne, dzielone, poruszające 
się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed 
zakleszczeniem?  

Odp.: NIE 
 

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 34?  
Odp.: NIE 
 

33. Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści 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?  
Odp.: Nie jest to wymagane, ale dopuszcza się takie rozwiązanie. 
 

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 37?  
Odp.: NIE 
 

35. Czy (w pkt. 38) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w 
system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania, leczenia, 
które nie posiada certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną? W przypadku 
łóżek posiadających zintegrowany system ważenia nie ma wymogu, aby były one 
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certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ wbudowana waga jest 
pomocniczym przyrządem pomiarowym ułatwiającym określenie wagi pacjenta. 
Oferowany model łóżka spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa, 
posiada Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta potwierdzającą, że 
łóżko wyposażone w wagę jest zgodne m.in. z Dyrektywą Europejską 2009/23/CE z 23 
kwietnia 2009 r. dotyczącą nieautomatycznych przyrządów ważenia oraz z normą EN 
45501-95 dotyczącą metrologicznych aspektów nieautomatycznych przyrządów 
ważenia.  
Odp.: W przypadku pacjenta leżącego taka waga jest podstawowym 
przyrządem służącym do mierzenia jego masy. 

 
36. Czy (w pkt. 42) Zamawiający dopuści automatyczne wygaszanie po ok. 20 sekundach 

wartości masy ciała pacjenta?  
Odp.: TAK 

 
37. Czy (w pkt. 45) Zamawiający dopuści łóżko posiadające 4 uchwyty na pasy do 

unieruchomienia pacjenta?  
Odp.: NIE, 4 uchwyty to za mało. 
 

38. Czy (w pkt. 50) Zamawiający dopuści szczyty łóżka szybko demontowalne przez jedną 
osobę, szczyty z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas 
transportu łóżka), blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za 
pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego 
odbezpieczenia?  

Odp.: NIE, odblokowanie wymaga pomocy drugiej osoby, a to w sytuacjach 
pilnych bywa niebezpieczne. Jeżeli łóżko zrobione jest z dobrego materiału, to 
(wynika z praktyki) nie ma sytuacji przypadkowego wypadnięcia szczytu. 

 

39. Czy (w pkt. 51) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga 
stosowania gniazda wyrównania potencjału?  

Odp.: NIE 
 

 
                (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

 
40. Pytania dotyczą pakietu nr 1 – Łóżka do wzmożonego nadzoru – 8szt. 
 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości bazowej 235 cm z możliwością przedłużania  
do 247 cm oraz skrócenia do 224 cm? 
Nasze rozwiązanie umożliwia skracanie i wydłużanie w zakresie 23 cm. 

Odp.: NIE, ponieważ  wymóg jest podyktowany parametrem jednej z wind u 
Zamawiającego.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka o długości 203 cm?  
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Odp.: TAK 

 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości bez wskaźnika 
osiągnięcia wysokości minimalnej?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści konstrukcje łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (4 pkt podparcia) dla 
zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i  trakcie 
transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu 
łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych?  
Odp.: TAK 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści platforme leża wyposażoną w ramę obejmującą materac, 
zapobiegającą przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia 
się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi.  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w 
stosunku do poziomu ramy leża 0-62°?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 7 pkt. 13 
Czy Zamawiający w punkcie „zakres wychylenia segmentu podudzia” dopuści zakres 
regulacji segmentu uda 0-20° i podudzi 0-16°?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 8 pkt. 15  
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzi 0-16°?  
Odp.: jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie  - NIE 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego zakres regulacji elektrycznej pozycji 
Anty- i Trendelenburga wynosi 0-12 °?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania pozycji wyjściowej (wypoziomowanie 
segmentu ud i podniesienie segmentu oparcia) uzyskiwana przy pomocy dwóch 
przycisków  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 11  
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z 
segmentami leża , zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Rama leża 
wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem 
kąta 0º 10,20,30,40,50, 60º  
Odp.: Odnośnie  oferowanych kątów – TAK, ale barierki muszą mieć też inne 
funkcjonalności opisane w wymaganiach, tzn. 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. 
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Pytanie 12  
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder pacjenta?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 13  
Czy Zamawiający dopuści min. 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?  
Odp.: NIE, musi być min. 6 uchwytów 
 
41) Pytania dotyczą pakietu nr 1 - Łóżko  wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości bazowej 235 cm z możliwością przedłużania  
do 247 cm oraz skrócenia do 224 cm? 
Nasze rozwiązanie umożliwia skracanie i wydłużanie w zakresie 23 cm.  

Odp.: NIE, ponieważ  wymóg jest podyktowany parametrem jednej z wind u 
Zamawiającego.  

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka o długości 203 cm?  

Odp.: TAK 

 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną wysokości bez wskaźnika 
osiągnięcia wysokości minimalnej?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sygnalizacji pozycji pośrednich?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści konstrukcje łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (4 pkt podparcia) dla 
zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i  trakcie 
transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu 
łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych?  
Odp.: TAK 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści konstrukcje zapewniająca prześwit pod łóżkiem 16,2 cm?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści platforme leża wyposażoną w ramę obejmującą materac, 
zapobiegającą przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia 
się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi.  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w 
stosunku do poziomu ramy leża 0-62°?  
Odp.: NIE 
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Pytanie 8 pkt. 15 
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu uda 0-20°?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 9 pkt. 16  
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji segmentu podudzi 0-16°?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne, którego zakres regulacji elektrycznej pozycji 
Anty- i Trendelenburga wynosi 0-12 °?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści elektrycznie regulowaną pozycje 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 dwóch przycisków?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania pozycji wyjściowej (wypoziomowanie 
segmentu ud i podniesienie segmentu oparcia) uzyskiwana przy pomocy dwóch 
przycisków?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 13  
Czy Zamawiający dopuści elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego 
przycisku oznaczona wyraźnym kolorem  alarmowym zlokalizowanym po zewnętrznej 
stronie barierek bocznych.  Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu 
wypoziomowania leża i ustawienia się w niskiej pozycji?  
Odp.: TAK, ww. opis jest wskazany w pkt 29 tabeli, przy czym  funkcja ta musi 
być również obsługiwana manualnie, zgodnie z pkt 28 tabeli. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z 
segmentami leża , zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Rama leża 
wyposażona w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 
0º 10,20,30,40,50, 60º?  
Odp.: Odnośnie  oferowanych kątów – TAK, ale barierki muszą mieć też inne 
funkcjonalności opisane w warunkacj, tzn. 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. 
 
Pytanie 15  
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder pacjenta?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 16  
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta klasy 
III w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę 
notyfikowaną, system ważenia bez możliwości zapisu ostatniego pomiaru wagi w celu 
porównania zmiany masy ciała pacjenta?  
Odp.: NIE 
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Pytanie 17 pkt. 37  
Czy Zamawiający dopuści system wykrywania ruchu z alarmem ruchu oraz wyjścia 
pacjenta z łóżka z możliwością regulacji czułości ruchu?  
Odp.: Opis łóżka z wagą nie przewiduje takiego wymogu. 
 
Pytanie 18  
Czy Zamawiający dopuści min. 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?  
Odp.: NIE 
 
42) Pytania dotyczą pakietu nr 2 - Materace przeciwodleżynowe – 9 szt. 
 
Pytanie 1  
Czy Zamawiający dopuści wysokość materaca 20,5cm?  
Odp.: TAK 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści wymienne komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu 
rzędach (20 komór), wykonane z poliuretanu, napełniające się i opróżniające cyklicznie co 
druga?  

Odp.: NIE 
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w: 
- szybkozłączkę 
- mikrootwory Air Loss 
- zawór szybkiego spuszczenia powietrza CPR  
- przewody materaca w pokrowcu 
- pasy mocujące 
- wewnętrzny podkład powietrzny, umożliwiający montaż materaca bezpośrednio na 
konstrukcji łóżka, bez stosowania dodatkowego spodniego materaca gąbkowego?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca wodoodporny, o niskim tarciu, 
przepuszczającym wilgoć, z powłoką zawierajaca srodek bakteriobójczy, z możliwością 
mycia i dezynfekcji pokrowca w temp. 95st. C i suszenia w temp. 80st. C?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści materac o skuteczności terapeutycznej do 200kg?  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 6  
Czy Zamawiający dopuści pompę materaca ze sterowaniem mikroprocesorowym 
wyposażoną 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. 
Panel z przyciskami membranowymi z funkcją umożliwiającą dokonywanie indywidualnych 
dopasowania ciśnienia w komorach (regulacja komfortu) 
funkcję wyboru trybu statycznego 
funkcję maksymalnego wypełnienia  
alarm wizualny i dźwiękowy spadku ciśnienia 
alarm wizualny i dźwiękowy braku zasilania 
wyłącznik alarmu dźwiękowego 
wydajność pompy nie mniejsza niż 8  l/min.  
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gniazdo szybkozłączki do połączenia z materacem 
wymienny, antybakteryjny filtr powietrza   
kabel sieciowy zasilający o długości min. 600cm? 
Odp.: NIE, proponowane parametry nie spełniają wszystkich wymaganych 
parametrów 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
 
 

Dyrektor  
Dr hab. med. Marin Zieliński  

 


