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A.ZP-271-18/19                                     Zakopane 2019-10-22 
 
         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 
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 

PAKIET NR 1: 
1) Łóżka wzmożonego nadzoru – 8 szt. 

 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający w punkcie 1. opisu dopuści łóżko gdzie długość zewnętrzna łóżka – 
2220mm ?  Różnica ta nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego i jest minimalna w 
stosunku do wymagań Zamawiającego.  
Odp.: NIE, ponieważ jedna z wind transportowych ma określoną długość, stąd 
maksymalna długość łóżka wynosi 221 cm 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający w punkcie 4. opisu dopuści łóżko, które nie posiada sygnalizacji 
wysokości z indykatorem diodowym informującym o osiągnięcia wysokości minimalnej 
? Parametr ten nie ma żadnego funkcjonalnego znaczenia i służy wyłącznie identyfikacji 
łóżka określonego producenta. Odp.: NIE. 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający w punkcie 6 opisu. dopuści łóżko gdzie regulacja elektryczna 
wysokości leża, w górnym zakresie wynosi 840 mm?  Różnica ta nie ma żadnego 
znaczenia funkcjonalnego i jest minimalna w stosunku do wymagań Zamawiającego  
Odp.: NIE.   
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający w punkcie 7 opisu. dopuści łóżko którego konstrukcja oparta jest na 
dwóch cylindrycznych kolumnach ?  Opisana przez Zamawiającego konstrukcja „ oparta 
na kolumnach wznoszących w systemie trapezowym” nie jest do końca jasna.  
Odp.: Dopuszcza się rozwiązania, takie jak wskazane w zmianie treści siwz z 
dnia 21.10.2019 r. 
 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający w punkcie 9. opisu dopuści łóżko, które posiada metalowe klamry 
bez regulacji w pełni zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża i 
ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a barierkami 
bocznymi.?   
Odp.: NIE 



 
 
 

2 
 

Pytanie 6. 
Czy Zamawiający w punkcie 13. opisu dopuści łóżko, które posiada zakres wychylenia 
segmentu podudzia 0-22° ? Jest to wychylenie w zupełności wystarczające i nie 
powoduje upośledzenia funkcjonalności łóżka.  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający w punkcie 26. opisu dopuści łóżko posiadające barierki boczne 
podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża w części pleców, 
zapewniające ochronę pacjenta przed Zakleszczeniem ?  
Odp.: Proponowane rozwiązanie zgodne z parametrem wymaganym. 
Jednakże  jest  niekompletnie -brak opisu, czy istnieją wymagane wizualne 
wskaźniki kąta nachylenia. 
 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający w punkcie 36. opisu dopuści łóżko gdzie szczyty łóżka są szybko 
demontowalne przez jedną osobę, oraz posiadają zabezpieczenie blokad szczytów, w 
postaci dwóch dźwigni.  
Odp.: NIE. Z praktyki wynika, że przy istnieniu blokady nie ma możliwości 
szybkiego zdjęcia szczytu przez jedną osobę 
 
2) Łóżko wzmożonego nadzoru z wagą- 1 szt. 

 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający w punkcie 1. opisu dopuści łóżko gdzie długość zewnętrzna łóżka – 
2220mm ?  Różnica ta nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego i jest minimalna w 
stosunku do wymagań Zamawiającego.  
Odp.: NIE, ponieważ jedna z wind transportowych ma określoną długość, stąd 
maksymalna długość łóżka wynosi 221 cm 
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający w punkcie 4. opisu dopuści łóżko, które nie posiada sygnalizacji 
wysokości z indykatorem diodowym informującym o osiągnięcia wysokości minimalnej 
? Parametr ten nie ma żadnego funkcjonalnego znaczenia i służy wyłącznie identyfikacji 
łóżka określonego producenta. Odp.: NIE, w/w indykatory pomagają w pracy. 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający w punkcie 5. opisu dopuści łóżko, które nie posiada Sygnalizacja 
pozycji pośrednich – sygnalizowanej podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru 
pomarańczowego? Parametr ten nie ma żadnego funkcjonalnego znaczenia i służy 
wyłącznie identyfikacji łóżka określonego producenta.  
Odp.: NIE, w/w indykatory pomagają w pracy. 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający w punkcie 8 opisu dopuści łóżko którego konstrukcja oparta jest na 
dwóch cylindrycznych kolumnach ?  
Odp.: TAK 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający w punkcie 11 opisu dopuści łóżko, które posiada metalowe klamry 
bez regulacji w pełni zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża?   
Odp.: NIE 
 
 
Pytanie 6. 
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Czy Zamawiający w punkcie 15. opisu dopuści łóżko, które posiada zakres wychylenia 
segmentu podudzia 0-22° ? Jest to wychylenie w zupełności wystarczające i nie 
powoduje upośledzenia funkcjonalności łóżka.  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający w punkcie 30 opisu dopuści łóżko posiadające barierki boczne 
podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża w części pleców, 
zapewniające ochronę pacjenta przed Zakleszczeniem ?  
Odp.: Proponowane rozwiązanie zgodne z parametrem wymaganym. 
Jednakże  jest  niekompletnie -brak opisu, czy istnieją wymagane wizualne 
wskaźniki kąta nachylenia. 
 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający w punkcie 35 opisu dopuści łóżko bez graficznego interfejs 
użytkownika - 
dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce 
bocznej służący do obsługi alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka?  
Oferowane łóżko posiada panel centralny z ekranem LCD dedykowany do obsługi 
alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka.  
Odp.: NIE 
 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiający w punkcie 37 opisu dopuści łóżko, które nie posiada alarmu 
opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia 
podnoszący stopień bezpieczeństwa pacjentów? Parametr ten nie ma żadnego 
funkcjonalnego znaczenia i służy wyłącznie identyfikacji łóżka określonego producenta  
Odp.: NIE, w/w alarmy pomagają w pracy i zwiększają bezpieczeństwo 
pacjenta. 
 
Pytanie 10. 
Czy Zamawiający w punkcie 43 opisu dopuści łóżko, z ruchomym szczytem górnym?  
Odp.: NIE, ryzyko uszkodzenia ściany za szczytem lub pracownika stojącego 
za szczytem – łóżko będzie używane na OIT – gdzie pracownicy często 
przebywają za głową pacjenta 
 
Pytanie 11. 
Czy Zamawiający w punkcie 50. opisu dopuści łóżko gdzie szczyty łóżka są szybko 
demontowalne przez jedną osobę, oraz posiadają zabezpieczenie blokad szczytów, w 
postaci dwóch dźwigni.  
Odp.: NIE, z praktyki wynika, że przy istnieniu blokady nie ma możliwości 
szybkiego zdjęcia szczytu przez jedną osobę 
 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres, charakter oraz  termin 
wprowadzenia nie  wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 
 
 

Zastępca Dyrektora  
Ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
mgr Helena Brzozowska  


