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Poznań, dnia 26.03.2020 r. 
SR/XV-270-12(7)-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 6 
 
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:  
 
Pakiet nr 2: Łó żka elektryczne - 10 sztuk: 
 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektryczne, które nie posiada szyn nierdzewnych 
mocowanych po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia, zaproponowane łóżka 
nie posiadają ramy zewnętrznej?   

Odpowied ź: Zamawiający wymaga, aby łóżko miało szyny. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada długość 
całkowitą wynoszącą 2150 mm?  

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada szerokość z 
podniesionymi poręczami bocznymi wynoszącą 990 mm, natomiast szerokość z 
opuszczonymi poręczami bocznymi wynoszącą 955 mm? 

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada cztery krążki 
odbojowej jednoosiowe, nie stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz 
otarciami?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada leże wypełnione 
łatwo odejmowanymi panelami (bez użycia narzędzi) z tworzywa HPL, przeziernymi dla 
promieniowania RTG, dodatkowo segment wezgłowia wyposażony w tunel na kasetę RTG?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które nie wyposażone jest w 
tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada panel centralny 
nie wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej 
pozycji?   

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada pilot bez 
wyświetlacza LCD, na którym wyświetlana jest informacja o wybranej funkcji?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które wyposażone jest w pilota 
przewodowego cały czas aktywnego?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada panel 
wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie w postaci podnoszonej pokrywy zabezpieczającej 
pulpit sterujący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, możliwość selektywnego 
blokowania wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy 
odpowiednich przycisków lub pokręteł, bez możliwości blokady poszczególnych funkcji pilota? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
  

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada panel sterujący 
nie wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada elektryczna 
regulację wysokości w zakresie 410 – 840 mm?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada zakres regulacji 
wysokości leża góra/dół wynoszący 430 mm?   

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które nie posiada sygnalizacji 
dźwiękowej informującej o najniższej pozycji leża?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada szczyty 
wykonane z tworzywa wypełnione kolorową wklejką dostępną w trzech kolorach, szczyty z 
możliwością zablokowania za pomocą tzw. „motylka”?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada barierki boczne 
zabezpieczające pacjenta na wysokości: oparcie pleców 43,5 cm, natomiast segment uda: 38 
cm? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada barierki boczne 
tworzywowe z kolorową wklejką dostępną w trzech kolorach, barierki boczne nie posiadające 
uchwytu podtrzymującego pilota z możliwością ustawienia kąta?  

Odpowied ź: Zamawiający nie dopuszcza łóżka elektrycznego, które posiada barierki boczne 
tworzywowe z kolorową wklejką dostępną w trzech kolorach. Zamawiający dopuszcza łóżko 
elektryczne, które posiada barierki boczne nie posiadające uchwytu podtrzymującego pilota  
z możliwością ustawienia kąta. 

 
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które wyposażone jest w 

barierki boczne bez możliwości powieszenia drenażu lub worków urologicznych? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada wysuwaną półkę 
na pościel na prowadnicach suwnych służącą do odkładania pościeli lub do odkładania panelu 
centralnego?  

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada możliwość 
przedłużenia leża o 26 cm, dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone są w ramie leża od 
strony nóg pacjenta?      

 Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które nie jest wyposażone w 
uchwyty stabilizujące materac?  

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada pojedyncze koła 
o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem 
hamulcowym, dźwignie umieszczone od strony nóg pacjenta, zlokalizowane przy kołach bez 
sygnalizacji dźwiękowych informujących o zwolnionej blokadzie kół? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza łóżko elektryczne, które posiada pojedyncze koła o średnicy 
150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. Zamawiający 
nie dopuszcza łóżka elektrycznego, które posiada dźwignie umieszczone od strony nóg pacjenta, 
zlokalizowane przy kołach bez sygnalizacji dźwiękowych informujących o zwolnionej blokadzie kół. 

 
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada bezpieczne 

obciążenie robocze wynoszące 250 kg? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada stopień ochrony 
IP X4? Pragniemy zauważyć, że pierwsza cyfra oznacza jedynie stopień ochrony urządzenia 
przed wnikaniem obcych ciał stałych (np. pyłów); natomiast druga (w przypadku oferowanych 
łóżek jest to 4) oznacza stopień ochrony przed skutkami wnikania cieczy – i właśnie ten 
stopień ochrony jest istotny w środowiskach szpitalnych? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka elektryczne, które posiada możliwość 
wyboru kolorów wypełnień wklejek dostępną w trzech kolorach? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada konstrukcję szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej lakierowanej proszkowo? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada jedną szufladę wyposażoną w ergonomiczny uchwyt do otwierania, szuflada 
dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z 
szafki oraz półkę i dwoje drzwiczek wyposażonych w ergonomiczny uchwyt do otwierania, 
pomiędzy szufladą a półką przestrzeń o wysokości 165 mm? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która nie 
posiada szuflady na obuwie pacjenta? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada korpus szafki nie obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na 
umieszczenie szafki z blatem bocznym z prawej lub lewej strony łóżka, bez możliwości 
schowania blatu bocznego za tylną ścianką szafki, możliwość schowania blatu bocznego tylko 
z boku szafki?    

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada następujące wymiary: wysokość 86 cm; szerokość 51 cm; głębokość 39 cm? 

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada regulację wysokości blatu bocznego w zakresie 76 – 106 cm? 

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada blaty szafki wykonane z tworzywa odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz 
promieniowanie UV, blat boczny szafki profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną 
ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza blat boczny szafki profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną 
ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę. Pozostałe zgodnie z SIWZ. 

 
33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 

posiada blat główny szafki profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą 
możliwość zlewania się płynów na podłogę? 

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada czoła szuflady wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, wyposażone w 
ergonomiczny uchwyt do otwierania wykonany z anodowanego stopu aluminium? 

Odpowied ź: Zamawiający nie dopuszcza szafki przyłóżkowej z blatem bocznym, która posiada czoła 
szuflady wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Zamawiający dopuszcza natomiast 
szafki przyłóżkowe wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania wykonany z anodowanego 
stopu aluminium. 

 
35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 

wyposażona jest w jedną szufladę wysuwaną na prowadnicach ślizgowych? 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 

posiada blat boczny ze skokową regulacją wysokości wspomagane sprężyną mechaniczną 
spiralną? 

Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która 
posiada cztery podwójne koła o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg 
bieżnikiem? 

Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym, która nie 
posiada pod korpusem dodatkowej szuflady na obuwie lub odzież pacjenta?   

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 

 60-834 Poznań ,  u l .  Mickiewicza 2 
 
 
 

Telefony: centrala   61-848-10-11;      sekretariat   61-841-74-70;     fax.   61-848-49-90 

NIP   781-16-19-837          REGON 000313325 

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777 

 

5

 
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 


