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Poznań, dnia 19.03.2020 r. 
SR/XV-270-12(3)-EFK/20 
 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostaw ę wyposa żenia i sprz ętu celem realizacji zadania inwestycyjnego 
nr ZSS/P/057 pod nazw ą: Szpital Miejski mi. F. Raszei – Przebudowa Oddzia łu Toksykologii  
im. Wandy Błe ńskiej z O środkiem Informacji Toksykologicznej 
SR/XV-270-12-EFK/20 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  
 
Dotyczy: Pakiet 2 – Łó żko elektryczne – 10 szt.  

 
1. Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantografową posiadającą cztery punkty podparcia 

zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka 
gwarantującą stabilność leża?    

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści szyny / listwy stalowe, lakierowane proszkowo mocowane po bokach 

wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?  
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
3. Czy Zamawiający dopuści w części wezgłowia krążki jednoosiowe?   
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione łatwo odejmowanymi płytami z HPL (bez konieczności 

użycia narzędzi), segment miednicy wypełniony płytą stalową zamocowaną na stałe? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w 

czasie transportu? W oferowanym łóżku pilot posiada uchwyt umożliwiający zawieszenie go na 
barierce bocznej.  

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Czy Zamawiający dopuści podwójną autoregresję tzn. jednoczesną autoregresję oparcia pleców 

oraz segmentu uda o parametrze 165 mm, zabezpieczającą przed zakleszczeniem pacjenta i 
niwelującą ryzyko powstawania odleżyn? 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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7. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami łóżka: 
− Panel centralny  z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. 

Przewód panelu długi, spiralny, pozwalający na swobodne przemieszczanie się i pracę przy 
pacjencie w obrębie całego łóżka. Sterowanie funkcjami łóżka: regulacja segmentu oparcia 
pleców, segmentu uda, wysokości leża, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga. Panel z możliwością selektywnej blokady powyższych funkcji, wyposażony w 
diody LED informujące o zablokowanej funkcji. Panel posiadający zaprogramowane funkcje 
„ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja reanimacyjna 
(CPR) - oznaczona kolorem czerwonym, pozycja „krzesła kardiologicznego”, pozycja 
„antyszokowa” - oznaczona innym kolorem, niż funkcja anty-Trendelenburga. Panel 
posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora  

− Pilot przewodowy  posiadający możliwość regulacji segmentu oparcia pleców, segmentu uda, 
wysokości leża, funkcji autokontur? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
8. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 400 mm do 805 mm? 
 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
9. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu pleców od 0o do 65o?  
 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
10. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości leża góra / dół wynoszący 405 mm? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej informującej o najniższej 

pozycji leża? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
12. Czy Zamawiający dopuści barierki nie wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z 

możliwością ustawienia kąta? W oferowanym łóżku pilot posiada uchwyt umożliwiający 
zawieszenie go na barierce bocznej. 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
13. Czy Zamawiający dopuści barierki bez możliwości powieszenia na nich drenażu lub worków 

urologicznych? W oferowanym łóżku po obu stronach leża znajdują się szyny / listwy 
przeznaczone na elementy wyposażenia, w tym worki urologiczne, drenażowe.  

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
14. Czy Zamawiający dopuści wysuwaną półkę na prowadnicach teleskopowych do odkładania 

pościeli z miejscem do podwieszenia pod nią panelu centralnego? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

  
15. Czy Zamawiający dopuści dźwignie zwalniające mechanizm przedłużenia leża umieszczone od 

strony nóg w okolicach szczytu łóżka? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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16. Czy Zamawiający dopuści podwójne koła o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na 
wprost i z centralnym systemem hamulcowym obsługiwanym jedną dźwignią od strony nóg 
pacjenta zlokalizowaną bezpośrednio przy kołach, na całej szerokości podstawy? 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
17. Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 250 kg? 

 

             (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
 

Dotyczy: Pakiet 2 – Szafa przyłó żkowa z blatem bocznym – 10 szt.  
 

18. Czy Zamawiający dopuści fronty szuflad wykonane z wodoodpornego dwustronnie laminowanego 
tworzywa?    

 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
19. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję szafki składającą się z dwóch szuflad oraz dolnej półki na 

obuwie wykonanej z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo?          
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
20. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny bez możliwości schowania go za 

tylną ścianką szafki?    
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
21. Czy Zamawiający dopuści głębokość szafki 44,5 cm? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
22. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości półki bocznej realizowaną w zakresie 75 – 110 

cm?    
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
23. Czy Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z wodoodpornego dwustronnie laminowanego 

tworzywa, półka boczna wykonana z płyty HPL – materiały odporne na wilgoć, wysoką 
temperaturę oraz promieniowanie UV, blat oraz półka boczna posiadające relingi chroniące 
przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem?   

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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24. Czy Zamawiający dopuści tylko boki blatu głównego wyposażone w ograniczniki chroniące 
większe przedmioty przed upadkiem? 

 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
25. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości półki bocznej realizowaną w zakresie 75 – 110 

cm?    
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
26. Czy Zamawiający dopuści czoła szuflad wykonane z wodoodpornego dwustronnie laminowanego 

tworzywa, uchwyty ze stali chromowanej?    
 
Odpowied ź: Zamawiający nie dopuszcza czół szuflad wykonanych z wodoodpornego dwustronnie 
laminowanego tworzywa. Zamawiający dopuszcza uchwyty ze stali chromowanej. 

 
27. Czy Zamawiający dopuści szuflady bez mechanizmu samo domykającego?    
 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
28. Czy Zamawiający dopuści tylko wnętrze szuflady dolnej wypełnione wyjmowanym tworzywowym 

wkładem?    
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
29. Czy Zamawiający dopuści płynną bezstopniową regulację wysokości półki bocznej wspomaganą 

sprężyną gazową osłoniętą stalową lakierowaną proszkowo osłoną?   
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

  
30. Czy Zamawiający dopuści 4 podwójne koła jezdne o średnicy 50 mm z elastycznym, 

niebrudzącym podłóg bieżnikiem?    
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
31. Czy Zamawiający dopuści czoła szuflad z możliwością wyboru 6 kolorów?    
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
32. Czy Zamawiający dopuści pod korpusem dodatkową półkę na obuwie lub odzież pacjenta? 

                 
    (Zdjęcie poglądowe oferowanej szafki) 
 

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Niniejszy dokument stanowi integraln ą część SIWZ i jest wi ążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegaj ących si ę o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 


