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                   Szczecin, 14-11-2017 r. 
 
znak sprawy: ZP/220/102/17                    

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, szafek 
przyłóżkowych i taboretów. 

 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające całkowitą szerokość łóżka z poręczami 
bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm? Dotyczy pkt. 1 i 4 tabeli technicznej. W  oferowanym łóżku najbardziej 
skrajnymi elementami w łóżku są krążki odbojowe. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające długość podstawy 178,3 cm, i szerokości 
podstawy 87,2 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania, czyli 
sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 350 do 810 
mm? Oferowany zakres jest lepszy od wymaganego w SIWZ 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione panelami z siatki, 
mocowanymi na stałe – jeden panel na każdy segment leża? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL 
łatwymi w dezynfekcji – jeden panel na każdy segment leża? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 7: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi na stałe? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 8: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami o wadze pojedynczego 
panelu przekraczającej wartość 1 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 9: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające zaawansowaną funkcję autoregresji 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: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z tworzywowymi kołami o średnicy 125 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 11: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralną blokadę kół uruchamianą za pomocą 
czterech dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach zapewniając do nich z każdej strony łóżka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 12: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokowania 
wszystkich funkcji elektrycznych jednocześnie  na pilocie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy z możliwością blokowania 
tylko pozycji Trendelenburga a reszta funkcji pozostaje odblokowana? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu 
bez miejsc klejenia/skręcania, z wklejką kolorystyczną wklejaną od frontu szczytu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy 
pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie 
transportu tym samym bez graficznej informacji o zablokowanych/odblokowanych szczytach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie nr 16: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez listew ochronnych wzdłuż ramy łóżka? Gdyż w 
oferowanym łóżku najbardziej skrajnymi elementami w łóżku są krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z poręczami bocznymi  zabezpieczającymi pacjenta na ¾ 
długości leża lecz bez możliwości zabezpieczenia na całej długości poprzez zastosowanie dodatkowego elementu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 18: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z poręczami bocznymi  zabezpieczającymi pacjenta na całej 
długości leża bez potrzeby stosowania dodatkowego elementu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z poręczami bocznymi składanymi poniżej górnej 
powierzchni materaca? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające materac szpitalny przeciwodleżynowy typu 
„gofer” w pokrowcu paroprzepuszczalnym nieprzemakalnym o następujących cechach: wymiar dostosowany do 
wymiarów leża łóżka, wkład – pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości T35 kg/m3, bez freonowa, 
nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych, 
pokrowiec materaca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy 
poliuretanu – gęstość materiału 150 g/m2, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych 
(wydaliny, wydzieliny), oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, przepuszczalność powietrza 
1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. 
materiał pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani 
mikroorganizmów, odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, pranie w temp. do 95°C, odporny 
na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, posiadający pozytywne badanie na niepalność 
materiału.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza (brak podanej wysokości). 
 
Pytanie nr 21: 
Zadanie nr 1 – Łóżka elektryczne: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pkt. 31 tabeli technicznej czy wybór 5 kolorów dotyczy wypełnienia 
szczytów czy o koloru ramy leża? 
Odpowiedź: 
Kolor szczytów. 
 
Pytanie nr 22: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 84 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 40,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 24: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości w zakresie 74- 104 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 25: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą o wysokości 414 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 26: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm z elastycznym nie 
brudzącym podług bieżnikiem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 27: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową nie posiadającą systemu blokowania i odblokowania kół 
na wysokości blatu górnej szafki bez konieczności opuszczania łóżka? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 28: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z systemem blokowania kół realizowanym za pomocą 
hamulca umieszczonego przy każdy kole - blokowania szafki związane jest z koniecznością schodzenia z łóżka. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 29: 
Zadanie nr 1 – Szafki przyłóżkowe: 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pkt. 15 tabeli technicznej czy wybór 5 kolorów dotyczy koloru wypełnienia 
frontów czy koloru korpusu szafki? 
Odpowiedź: 
Kolor frontów. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 1086 


