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Poznań, dnia 31.03.2020 r. 
SR/XV-270-12(11)-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 10 
 
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:  
 
Pytania do pakietu nr 2: Łó żka, materace i szafki. 
 

A. Łóżko elektryczne – 10 szt. 
Pytanie 1 do pkt. 5. Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz 
przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, 
łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum  
8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża 
na elementy wyposażenia 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie równoważności, 
którego metalowa konstrukcja łóżka lakierowana metodą natrysku elektrostatycznego, podstawa łóżka 
bez kabli, przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem z układem sterującym funkcjami łóżka, konstrukcja 
łóżka łatwa w utrzymaniu czystości, podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w 8 punktach 
gwarantująca stabilność leża, po bokach wzdłuż ramy leża metalowe elementy/uchwyty lakierowane 
metodą natrysku elektrostatycznego z haczykami na elementy wyposażenia. Oferowane rozwiązanie 
jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze 
sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 do pkt. 8. W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie 
parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko  
i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie równoważności, 
posiadające w narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz 
otarciami. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej 
funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 do pkt. 10. Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia 
narzędzi) z polipropylenu.  Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. 
Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z  tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone  
w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu 
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności 
którego, leże wypełnione łatwo odejmowanymi lamelami  tworzywowymi – bez konieczności użycia 
narzędzi. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR.  Segment 
wezgłowia wypełniony płytą HPL ,możliwość wykonania badania RTG. Łóżko wyposażone w pilota 
przewodowego z uchwytem z możliwością umieszczania na barierkach bocznych lub pod leżem  
w czasie transportu. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej 
funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 do pkt. 14. Elektryczne regulacje: 
Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm 
- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)   
- segment uda od 0  do 45 stopni (+/- 50)  
- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)   
- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) 
Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm 
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża 
 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności 
którego elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 370 mm do 750 mm, segment oparcia pleców 
od 0 do 65 stopni ,segment uda od 0  do 30 stopni ,pozycja Trendlelenburga od 0 do 12 stopni  
,pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 12 stopni. Zakres regulacji wysokości leża góra/dół 380mm, 
sygnalizacja wizualna informująca o najniższej pozycji leża. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie 
dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się  
w codziennej praktyce użytkowej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 do pkt.16.  Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną 
w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie 
transportu poprzez 2 suwaki 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności 
którego, szczyty łóżka wykonane z materiału tworzywowego, wypełnione wklejką kolorystyczną, 
dostępną w 8 kolorach, wyjmowane od strony nóg i od strony głowy bez blokady. Oferowane 
rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo 
dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej, np. przebiegu akcji reanimacyjnej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6 do pkt. 17. Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, 
tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. 
Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, 
wspomagane  pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia 
pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  minimum 40 cm.  Barierki boczne 
wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki 
wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Z Możliwością 
powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek 
bocznych. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności, 
wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, 
zabezpieczające pacjenta, zgodne z norma medyczną ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz 
podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomaganie pneumatyczne. 
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Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek 
bocznych zabezpieczająca pacjenta 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione 
wklejką kolorystyczną dostępną w 8 kolorach. Pilot przewodowy wyposażony w uchwyt z możliwością 
zawieszenia na barierkach bocznych lub poniżej leża na uchwytach po obydwu stronach leża. Barierki 
zabezpieczające pacjenta na całej długości. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla 
zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce 
użytkowej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ i z udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie 7 do pkt. 21. Podwójne koła o średnicy  150mm z systemem sterowania jazdy na wprost  
i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, 
zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej 
blokadzie kół. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności 
gdzie podwójne koła o średnicy 150mm z centralnym systemem sterowania jazdy na wprost  
i centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami z każdej strony łóżka, 
zlokalizowany bezpośrednio przy 4 kołach, stanowiący lepszy parametr od powyższego. Oferowane 
rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo 
dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 do pkt. 22. Bezpieczne obciążenie  robocze minimum 260 kg. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności 
którego bezpieczne obciążenie robocze 250 kg. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane 
dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce 
użytkowej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 do pkt. 23. Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne, na zasadzie równoważności 
którego układ elektryczny spełnia wymagania IPX4. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie 
dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się  
w codziennej praktyce użytkowej. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 

B. Szafka przyłóżkowa z blatem – 10 szt. 
Pytanie 1. Czy Zamawiający do puści do przetargu wysokiej jakości szafkę przyłóżkową z blatem 
roboczym o następujących parametrach: szerokość całkowita: 450 mm, długość całkowita: 455  mm, 
wysokość całkowita: 770 mm, blat i fronty szafki wykonane w płyty HPL, odporne na wilgoć, wodę, 
wysoką temperaturę, na ścieranie i zarysowania, wykonane z tworzywa wielowarstwowego, łatwe do 
czyszczenia, wysuwane szuflady:  górna i dolna, szafka wyposażona w zintegrowany z blatem uchwyt 
do prowadzenia, szafka z zintegrowanym, składanym blatem, np. do karmienia pacjenta, blat o 
regulowanej wysokości, dodatkowo wsparty na podwójnym kółku samojezdnym, cztery podwójne koła 
jezdne o średnicy 50 mm., 2 koła z hamulcami, korpus szafki wykonany ze stali z profilami 
aluminiowymi, kolorystyka szafki do wyboru (5 kolorów). 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ i z udzielonymi odpowiedziami. 
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ZESTAW PYTAŃ 2:  
 
Dotyczy: Pakiet nr 2 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci dwóch kolumn  
o przekroju cylindrycznym, które stanowią 4 pkt podparcia leża, są systemem 
nowocześniejszym oraz łatwym do dezynfekcji dzięki eliminacji miejsc trudnodostępnych? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi, zabezpieczonymi przed rdzą 

szynami bocznymi na akcesoria? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stały szczyt, który nie porusza się wraz  

z leżem podczas podnoszenia lub ustawiania pozycji Trendelenburga, zatem łóżko 
wyposażone jest w klasyczne, jednoosiowe krążki odbojowe? W przypadku stałego szczytu 
krążki stożkowe oraz dwuosiowe są zbędnym wyposażeniem, gdyż stały szczyt eliminuje 
ryzyko uszkodzenia parapetu, panelu nadłóżkowego itp.  

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem w całości wypełnionym tworzywowymi panelami  

z polipropylenu oraz z możliwością wsunięcia kasety pod materac lub pacjenta zatem nie ma 
potrzeby stosowania tunelu na kasetę? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel, w której można schować panel centralny, 

zatem łóżko nie posiada tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilot? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym, który posiada przyciski  

z zaprogramowanymi pozycjami najczęściej stosowanymi, zatem nie ma potrzeby 
wyposażenia panelu w przycisk do zapamiętania pozycji? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą paneli wbudowanych w barierki 

boczne (od wewnątrz i zewnątrz) oraz panelu centralnego, łózko bez dodatkowego pilota 
przewodowego, który często ulega uszkodzeniom, np. z powodu upadku na podłogę lub 
uszkodzenia przewodu w wyniku zaplątania się w barierki boczne? 

 
Odpowied ź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości 395-775mm (skok 
380mm)? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja segmentu pleców w zakresie 0-64 

stopni, uda w zakresie 0 – 32 stopni? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją diodową, optyczną informującą o najniższej 
pozycji leża? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w zabezpieczenie szczytów przed wyjęciem za 

pomocą jednego, centralnie umieszczonego przycisku?  
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwytu pilota na barierkach? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża realizowaną za pomocą 

mechanizmów samoblokujących, umieszczonych pod leżem, w miejscu montażu wysuwanej 
konstrukcji podpierającej szczyt nóg?  

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma uchwytami stabilizującymi materac na leżu oraz 

dodatkowo z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca 
(podniesione brzegi)? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi kołami o średnicy 150mm? 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 260kg? 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją wizualną, graficzną informującą  

o zwolnionym/zablokowanym hamulcu? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
18. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szkielet wykonany jest ze stali, 

ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?  
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
19.  Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad oraz z półki na 

obuwie pod korpusem w postaci metalowej kratki? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową obracaną w całości, wyposażoną w szuflady 

wysuwane obustronnie dzięki czemu szafkę można postawić po lewej i prawej stronie łóżka 
przy zachowaniu pełnej funkcjonalności z możliwością ustawiania blatu od strony ściany? 

 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
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21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 51cm?    
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
22. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką boczną regulowaną w zakresie 73-

110cm? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
23. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z brzegami półki szafki oraz bocznej 

wyposażonymi w tworzywowe listwy tworzące rant zabezpieczające przedmioty przed 
zsunięciem? 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
24. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której tył oraz przód blatu głównego 

wyposażone są w ograniczniki chroniące większe przedmioty przed upadkiem? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
25. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad wykonanymi z tworzywowego 

odlewu oraz uchwyty wykonane ze stali lakierowanej? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
26. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach 

ślizgowych, wysuwanych obustronnie z wyraźnym oporem w pozycji zamkniętej szuflady? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 

 
27. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z osłoną sprężyny gazowej wspomagającej 

regulację wysokości wykonaną ze stali lakierowanej? 
 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
28. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm? 

 
Odpowied ź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
29. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad w kolorze białym, bez 

możliwości wyboru koloru, ale z możliwością wyboru koloru blatu głównego oraz bocznego? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
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 
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