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Poznań, dnia 27.03.2020 r. 
SR/XV-270-12(8)-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 7  
 
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:  
 
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
Pytanie 1. Ad A,B 
 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności wysokiej klasy lóżka 
renomowanej firmy Hill-Rom, model HR900 oraz szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach  
 
Parametry Łóżka: 
 

Lp.  Opis 

1. 
Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz 
wbudowany akumulator 

2. 
Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 
215,8 cm 

4. 

Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie 
podniesionych lub opuszczonych barierkach 
99,5cm 

5. 

Regulacja elektryczna wysokości z 
indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia 
wysokości minimalnej 

6. 

Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana 
podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru 
pomarańczowego  

8. 

Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do 
górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 
39,7 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) 

12. 

Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża 
do górnej płaszczyzny segmentów leża bez 
materaca 76,8 cm (dla pojedyńczych kółek 150 
mm) 
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15. 

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

16. 

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

18. 
Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 
20,3 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) 

21. 

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

22. 

Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z 
tzw. inteligentnym autokonturem 

23. 
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia 
pleców w stosunku do poziomu  ramy leża 0-65° 

24. 
Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z 
autokonturem 

25. 
Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do 
poziomu ramy leża 0-28° 

26. 

Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do 
poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu 
podudzia -3 do -20° 

27. Ruch wsteczny segmentu oparcia 

28. 
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga. 

29. 

Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po 
naciśnięciu jednego przycisku. 

30. 
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga ( -17°) - (+17°) 

31. 

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 

33. 

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 
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34. 

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 

35. 

Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników 
wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie 
przyciski membranowe, wodoodporne 

39. 
4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 
mm 

42. 

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

44. Koło sterujące pod segmentem oparcia 

46. 

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

47. 

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

49. 

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 

50. 

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 
nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi 
panelami sterowania oraz uchwytem 
gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas 
wstawania lub transferu na krzesło 

51. 

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

52. 

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

56. 
Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki 

  

Łóżko wyposażone w obustronne wypełniacze 
barierek umożliwiające ochronę pacjenta na całej 
długości leża 

57. Odbojniki w 4 narożnikach łóżka 
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58. 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta 

59. 4 gniazda na statywy infuzyjne 

60. Bezpieczne obciążenie robocze 220 kg 

78. 
Potwierdzona przez producenta możliwość 
czyszczenia parowego 

 
Parametry Szafki: 
 

1. 
Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem 
poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV 

2. 
Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną 
dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej 
strony łóżka bez dokonywania przeróbek 

3. 

Wymiary szafki: 
-Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) 
-Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) 
-Wysokość: 860 mm, (+/-30 mm) 
-Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) 
-Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) 

4. 
Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną 
gazową. 

5. 
Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 
1070 mm (+/- 30 mm). Przechył boczny blatu dwustopniowy do 
30° i do 60° 

6. 
Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 
cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle 
blatu 

7. 
Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający 
poza obrys szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z 
metalowych kształtowników.  

8. 
Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL 
odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV 

9. 
Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i 
promieniowanie UV 

10. Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający 
11. Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa 

12. 
Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym 
wysunięciem 

13. 
Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania 
drzwiczek i szuflady 

14. Szuflada górna o wysokości min. 9 cm 
15. Przestrzeń dolna zamykana drzwiczkami o wysokości min. 40 cm 
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16. 
Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez 
wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo 

17. 
Pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną szafka posiadająca 
wolną przestrzeń o wysokości min. 18 cm na podręczne 
przedmioty 

18. 
Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 
50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące 
podłoża 

19. Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji 

20. 
Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 
kolorów 

21. Pozostałe wymagania 
22. Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta –  
23. Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta –  
24. Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce –  

 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ oraz wcześniej udzielonymi odpowiedziami. 
 
 
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 


