
Śrem dnia  16.11. 2016 roku 
                                              

Dot. Nr sprawy: ZP/ 22/PN/16

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2015 , poz.2164 z póź. zm.), Zamawiający  przesyła  zgodnie  z zapisami specyfikacji 
istotnych  warunków zamówienia  odpowiedź  na zadane  pytania do prowadzonego postępowania 
(nr sprawy:ZP/ 22 /PN/16) na: dostawę specjalistycznych łóżek  szpitalnych  i stolików dla szpitala 
w Śremie Sp. z o.o..
W przedmiotowym postępowaniu  wpłynęły  niżej przytoczone pytania.

Pytanie Nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa zato-
piona jest na stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane do ramy łóżka pośrednio 
za pomocą konstrukcji rurowej?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej wraz z zamontowanymi barierkami 1020 
mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 4
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga 16°?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 5
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty-Trendelenburga 16°?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 6
Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadami funkcji elektrycznych (uruchamianymi na pilocie) dla po-
szczególnych funkcji: regulacji wysokości, części plecowej, części nożnej i przechyłów Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga oraz pozycji siedzącej?
Odpowiedź:
NIE 

Pytanie Nr 7
Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym oraz pilotem pacjenta wyposażonymi w przycisk 
uruchamiający dostępność funkcji, przy czym naciśnięcie przycisku aktywacji uruchamia dany sterow-
nik, nie wszystkie sterowniki? Wymagane Rozwiązanie to zapewnia taką samą funkcjonalność, jak wy-
magane, bowiem podczas regulacji korzysta się z jednego sterownika. Dokonywanie regulacji dwoma 
sterownikami jednocześnie wywołuje konflikt sprzętu i może być niebezpieczne dla pacjenta.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 8
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję odłączenia wszelkich regulacji po 60
 sekundach nieużywania regulacji?



Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 9 Stolik przyłóżkowy typu przyjaciel – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści stolik z bezstopniową regulacją wysokości blatu w zakresie od 810 do 1110 
mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ 

Pytanie Nr 10
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest 
parametrem lepszym od oczekiwanego?
Odpowiedź:
W zakresie 810mm – odp. TAK
w zakresie 380mm –  odp. NIE

Pytanie Nr 11
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem o wymiarach 2000 x 870 mm, co nieznacznie różni 
się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 12
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru 
oczekiwanego tylko o 1 cm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 13
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości blokady szczytów? Proponowane rozwiązanie 
jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 14
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z najcięższym panelem wypełniającym leże o wadze około 
2,25 kg?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 15
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pilotem bez latarki?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pilotem bez podświetlanych klawiszy?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 17
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją oparcia segmentu uda w zakresie 0-43°?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 18
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowego wskaźnika informującego o konieczności wymiany ba-
terii?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 19
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 
cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w 
okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleży-
nami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnienio-



wym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania mate-
raca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy 
czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań 
leża.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 20
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji zaawansowanej autoregresji, która spełnia tożsa-
mą funkcję co autoregresja?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 21
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 22
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z informacją o zablokowanych, bądź aktywnych funkcjach 
elektrycznych tylko na panelu centralnym?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 23
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przyciskiem aktywacji/bezpieczeństwa tylko na panelu cen-
tralnym?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 24
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z wyposażeniem, 
którego opcje odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze 
świadomym użyciem. Nie ma potrzeby stosowania funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach 
nieużytkowania regulacji.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 25
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu elektrycznej ochrony w przypadku przeciążenia? Bez-
pieczne obciążenie wynosi 250 kg.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 26
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: szerokość 400 mm (szerokość z blatem 
bocznym 620 mm), głębokość 430, wysokość 810 mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 27
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 28
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z meta-
lowymi drzwiczkami oraz czołami szuflady?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 29
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie 800-1200 
mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ



Pytanie Nr 30
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanym z płyty tworzywowej hpl?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 31
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi 
poza obrys szafki?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 32
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na tylnej ścian-
ce, nie składanymi?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 33
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalowymi drzwiczkami i czołami szuflad lakierowa-
nymi proszkowo?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 34
Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy typu przyjaciel o wymiarach 900 x 430 mm, co nieznacz-
nie różni się od parametru oczekiwanego?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 35
Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy typu przyjaciel z blokadą (dźwignią regulacji) umieszczo-
ną pod blatem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 36
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji dla I transzy? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ                                                                 
                                                                                 
Pytanie Nr 37
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jedno-
litego odlewu, bez miejsc klejenia/skręcania, posiadające tworzywowe wklejkę z możliwością wyboru 
jej koloru?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 38
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od stro-
ny nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blo-
kad przed wypadnięciem w trakcie transportu?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 39
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty montowane do 
ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych trzpieni zatopionych w wyprofilowanych otwo-
rach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy leża łóżka? Oferowane rozwiązanie 
jest równoważne do opisanego w SIWZ?
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 40
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechani-
zmem do ich składania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej czę-
ści poręczy, na ergonomicznej wysokości?



Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 41
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwo-
ścią ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciągnięcie mechanizmu blokujące-
go oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 42
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywo-
wymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 43
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowany-
mi na stałe?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 44
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywo-
wymi składającymi się z jednolitego panelu segmentu oparcia pleców, jednolitego panelu segmentu 
siedziska, jednolitego panelu segmentu ud oraz jednolitego panelu segmentu podudzia?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 45
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywo-
wymi, których waga przekracza wartość 1 kg dla pojedynczego panelu?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 46
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywo-
wymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez odpadnie wyprofilowania 
uniemożliwiające ich samoczynny demontaż bądź przesunięcie?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 47
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami tworzywo-
wymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez mechanizm wsunięcia danego 
panelu na odpowiednio wyfrezowane wgłębienie?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 48
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające tworzywowe koła o średnicy 
125 mm gwarantujące możliwość przemieszczania łóżka we wszystkich kierunkach, z wewnętrzną czę-
ścią koła zabezpieczoną tworzywowym spodkiem z obu stron?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 49
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością sterowania elektrycznymi 
funkcjami łóżka przy pomocy pilota przewodowego bez podświetlanych przycisków i latarki?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 50
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o szerokości 850 mm?
Odpowiedź:
NIE



Pytanie Nr 51
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 
350 do 810 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego oraz spełnia wymagania w za-
kresie minimalnego poziomu leża.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 52
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją części nożnej w zakresie do 44 
stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 53
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączonego zasila-
nia łóżka jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 54
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez diodowego wskaźnika stanu naładowa-
nia akumulatorów oraz konieczności wymiany baterii?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 55
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z funkcją autoregresji w segmencie uda wy-
noszącą 5 cm? Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 56
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autore-
gresji wykonującą ruch odsuwania się segmentu plecowego oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry 
(ruch po łuku/okręgu) podczas podnoszenia segmentów, jednak bez systemu teleskopowego?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 57
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji Trendelen-
burga do18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 58
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji anty Trende‐ -
lenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 59
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające wyłączniki/blokady funkcji
elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: re-
gulacja wysokości blokująca jednocześnie przechył Trendelenburga oraz anty Trendelenburga, osobna‐  
blokada dla przechyłów Trendelenburga oraz anty Trendelenburga, osobna blokada regulacji części‐  
plecowej, osobna blokada regulacja części nożnej, oraz nieblokowana pozycja krzesła kardiologiczne-
go/siedząca?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 60
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające diodowy wskaźnik na pilocie



przewodowym informujący o zablokowanych funkcjach, oraz wizualne wskaźniki informujące o zablo-
kowanych funkcjach panelu centralnego, w postaci pokręteł wskazujących obecny stan blokady funk-
cji, z dodatkowam diodową informacją o zablokowanych wszystkich funkcjach elektrycznych?

Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 61
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed nieświadomym
uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za pomocą specjalnego klu-
czykaoraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed nieświadomym uruchomieniem funkcji po-
przez konieczność przekręcenie pokrętła uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie 
jest równoważne do opisanego w SIWZ.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 62
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez systemu 
odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak posiadający zabezpie-
czenie w postaci pokrywy (po podniesieniu której dostępne są wszystkie funkcje w tym ratujące 
życie)?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 63
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa STOP?
Szafka przyłóżkowa
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 64
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia jej z prawej 
lub lewej strony łóżka dzięki możliwości zmiany strony zamocowania blatu bocznego w prosty sposób 
(z prawej lub lewej strony szafki) – bez użycia narzędzi?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 65
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję lekką, konte-
nerową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym? Oferowane rozwią-
zanie jest trwalsze od opisanego w SIWZ.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 66
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: sze-
rokość 425 mm oraz szerokość wraz z mechanizmem blatu bocznego 570 mm, głębokość 440 mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 67
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą następujące wymiary: sze-
rokość 510 mm oraz głębokość 400 mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 68
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blat wykonany z estetycz-
nej płytyHPL z możliwością wyboru jej koloru, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfek-
cyjne oraz promieniowanie UV?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 69
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą czoła szuflad i drzwiczek



wyposażone w ergonomiczne i łatwe do pochwycenia uchwyty do otwierania lekko wystające poza ob-
rys szafki?

Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 70
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą uchwyty na ręczniki 
umieszczone na dwóch bokach szafki bez możliwości ich składania do korpusu szafki?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr  71
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą dodatkowy chowany do 
boku blat boczny, np. do pisania lub jako miejsce na gazetę, książkę itp.?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 72
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą dodatkowy blat boczny 
składany do boku szafki z możliwością zmiany strony jego montażu bez użycia narzędzi?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 73
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą cztery koła pod jej korpu-
sem z dodatkowym piątym kołem pod podporą blatu bocznego?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 74
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z blatem regulowanym za pomocą mechanizmu zaci-
skowego zamiast sprężyny gazowej?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 75
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zgłoszenie lub wpis do Rejestru 
Wyrobów Medycznych oraz deklarację zgodności CE dla wyrobów w klasie I? Certyfikat potwierdzają-
cyposiadanie znaku CE wymagany jest dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 76
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadająca zgłoszenie lub wpis do Re-
jestru Wyrobów Medycznych oraz deklarację zgodności CE dla wyrobów w klasie I? Certyfikat potwier-
dzający posiadanie znaku CE wymagany jest dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 77
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik przyłóżkowy posiadający zgłoszenie lub wpis do Reje-
stru Wyrobów Medycznych oraz deklarację zgodności CE dla wyrobów w klasie I? Certyfikat potwier-
dzający posiadanie znaku CE wymagany jest dla wyrobów klas: II b i III – Certyfikat CE.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 78
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac szpitalny posiadający zgłoszenie lub wpis do Reje-
stru Wyrobów Medycznych, deklarację zgodności CE dla wyrobów w klasie I, pozytywne badanie na 
niepalność oraz raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie bakterii, jednak 
bez poświadczenia w zakresie antystatyczności?
Odpowiedź:
TAK



Pytanie Nr 79
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym leże wykonane jest z odczepia-
nych, poprzecznych płyt polipropylenowych w każdym segmencie po jednym panelu? Panele są trwałe, 
lekkie, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji. Po zdjęciu paneli swobodny dostęp do całej konstrukcji ramy 
łóżka.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 80
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym koła wykonane są z kombinacji 
metalu, tworzywa i gumy? Łóżko posiada koła najwyższej jakości, produkcji firmy Tente, które zapew-
niają swobodę ruchów na wielu powierzchniach.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 81
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym pilot sterowania dla pacjenta po-
siada wszystkie wymagane funkcje, podświetlane klawisze, ale nie posiada latarki? Łóżko posiada pod-
świetlenie pod łóżkiem, które jest zawsze włączone z wyjątkiem trybu niskiego zużycia energii.
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 82
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z regulowaną długością zewnętrzną w za-
kresie 2190mm, 2300mm oraz 2420mm? Pierwszy wymiar jest tylko nieznacznie większy od wymaga-
nego. Łóżko posiada specjalny dodatkowy panel, który wypełnia lukę powstałą po wydłużeniu.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 83
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne gdzie szerokość zewnętrzną wraz z barier-
kami wynosi 1030mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 84
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne z regulowaną długością, w którym rozmiar 
leża jest regulowany w trzech długościach i wynosi 1920, 2003 oraz 2150 mm długości oraz szerokości 
leża 880mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 85
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym regulacja wysokości odbywa się 
w zakresie 320mm do 760mm? 
Odpowiedź:
w zakresie  320mm – NIE
w zakresie  760mm - TAK

Pytanie Nr 86
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym regulacja segmentu pleców od-
bywa się w zakresie 0-62°?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 87
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym regulacja segmentu nóg odbywa 
się w zakresie 0-36°? 
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 88
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym funkcja autoregresji posiada 
wartość 6 cm w każdym segmencie?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ



Pytanie Nr 89
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym funkcja Trendelenburga odbywa 
się w zakresie 0 -12°? Funkcje tą aktywuje się z panelu sterowania umieszczonego na szczycie łóżka 
od strony nóg
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 90
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, w którym funkcja anty-Trendelenburga od-
bywa się w zakresie 0 -12°? Funkcje tą aktywuje się z panelu sterowania umieszczonego na szczycie 
łóżka od strony nóg
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 91
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które nie posiada funkcji odłączenia wszel-
kich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 92
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada funkcję blokowania wszyst-
kich funkcji poprzez przytrzymanie przycisku blokady przez 5 sekund?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 93
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które nie posiada przycisku bezpieczeń-
stwa „stop” powodującego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 94
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które posiada maksymalne obciążenie ro-
bocze wynoszące 250 kg? Parametr jest zdecydowanie wyższy od wymaganego
Odpowiedź:
TAK

Pytanie Nr 95
Czy zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko elektryczne, które nie posiada sygnalizacji przed prze-
ciążeniem? W przypadku przeciążenia łóżko nie będzie reagować na zadane funkcje.
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 96
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 740mm?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 97
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w którym uchwyty wystają nieznacznie poza obrys szaf-
ki?
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 98
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w którym uchwyty na ręczniki umieszczone są na dwóch 
bokach szafki, ale nie są składane? Uchwyty wystają nieznacznie poza obrys szafki
Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 99
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w która nie posiada dodatkowego wysuwanego  blatu 
bocznego?



Odpowiedź:
NIE

Pytanie Nr 100
Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w kółka o średnicy 60mm? Dwa koła wypo-
sażone w hamulec.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 101
Czy zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy, w którym regulacja zmiany pochylenia blatu odbywa się 
zakresach: 0°/18°/25°/32°/38°/43°?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie Nr 102
Czy zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie 
735mm - 1100mm? Drugi parametr jest wyższy od wymaganego
Odpowiedź:
TAK
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