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Bochnia, dn. 27.02.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-8/2019 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 
w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz 
Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie, łóżko 
wielofunkcyjne z napędem elektrycznym, łóżko kąpielowe, mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i 

przenoszenia pacjentów, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień: 
 

1. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Ad7 Czy Zamawiający 
dopuści łóżko z regulacją wysokości bez materaca na poziomie 460-750mm (±100 mm): kąt uniesienia oparcia 

pleców (75°±10°): kąt uniesienia  segmentu uda: 45° (±15°).? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
2. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Ad11 Czy Zamawiający 

dopuści łóżko z szczytami demontowanymi bez zatrzasku lub dźwigni opisanej w tym punkcie. W łóżkach 

oferowanych przez naszą firmę nie istnieje niebezpieczeństwo przypadkowego wyjęcia szczytów w czasie 
transportu 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 
3. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający wydłuży 

termin dostawy do 8 tygodni? 
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na termin dostawy do 40 dni 
 

4. Treść pytania: Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 

łóżko z leżem wypełnionym panelami z płyty HPL, bez otworów wentylacyjnych mocowane na stałe? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

5. Treść pytania: Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 
łóżko z leżem wypełnionym siatką metalową łatwo odejmowaną bez użycia narzędzi?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
6. Treść pytania: Pakiet nr 1 Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Prosimy określenie jakiego 

materaca oczekuje Zamawiający - czy przeciwodleżynowego zmiennociśnieniowego czy przeciwodleżynowego 
piankowego? 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamowienia. Zamawijący oczekuje Materaca łóżka 
składajacy się z materaca przeciwodleżynowego zmiennciśnieniowego do IV stopnia odleżyn, wodoodpornego, 
paroprzepuszczalnyego i łatwozmywalnego, dwudziestokomorowy (+/- jednakomora) z możowścią wymiany 
każdej komory oddzielnie o wysokości do 20 cm, dopasowany do segmentów leża w postaci nakładki na materac 
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piankowy. Materac piankowy o gęstość wypełnienia 30 kg/m3 (±5 kg /m3 ). Odpowiednia sprężystość pianki 
poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała. 
Pokrowce wykonane z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego powłoką PU. Nadajace się do prania 
i dezynfekcji. 

 

7. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 

o wymiarach 2000x820mm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
8. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko leżem 

o szerokości 860mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

9. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko 
o szerokości zewnętrznej 985mm?  

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
10. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko 

o szerokości zewnętrznej 1030mm?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
11. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko 

bez funkcji autoregresji oparcia pleców i uda? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

12. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko 
z funkcją autoregresji oparcia pleców( bez autoregresji uda)? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 
13. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko 

bez tworzywowej osłony podstawy, podstawa łóżka pozbawiona jest miejsc trudnodostępnych i  kabli co pozwala 
na łatwa dezynfekcję i utrzymanie czystości ? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

14. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko 

bez listew odbojowych- krążki odbojowe są elementem najbardziej wysuniętym  i chronią lóżko przed 
uszkodzeniami? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

15. Treść pytania: Pakiet nr 2 Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści łóżko 

z materacem przeciwodleżynowym jednowarstwowym o grubości 15 cm z pianki o gęstości 30kg/m3 profilami 
pozwalającymi na przepływ powietrza?  

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

16. Treść pytania: Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 sztuki  Punkt 11 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez opuszczanego i podnoszonego stalowego, zatrzaskowego zawiasu lub dźwigni 
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umożliwiający demontaż szczytów, a zamiast tego szczyty umieszczone w zaciskowych tulejach, które 

nie wypadają na czas transportu pacjenta i nie wymagają dodatkowych blokad ?   
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
17. Treść pytania:  Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 

wymiary zewnętrzne łóżka wynoszące 2280-1070 mm? Są to parametry nieznacznie różniące się od wymaganych, 

które można uznać za równoważne. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
18. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 

regulację wysokości wynoszącą 440-730 mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

19. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 
regulację elektryczną za pomocą panelu wbudowanego w jedną barierkę boczną? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
20. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 

barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

21. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 

koła o średnicy 125 mm, w łatwozmywalnej osłonie wykonanej z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

22. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający dopuści 
rozwiązanie równoważne - koła blokowane indywidualnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
23. Treść pytania: Pakiet nr 1 - Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający odstąpi 

od pozycji krzesła kardiologicznego w łóżku? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
24. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści wymiary 

zewnętrzne łóżka wynoszące 2170x970 mm? Są to parametry bardzo nieznacznie różniące się od wymaganych, 

które można uznać za równoważne. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 

 
25. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści leże 

o wymiarach: 190x82 cm? Parametry te nieznacznie różnią się od wymaganych a więc można uznać 

je za równoważne.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
26. Treść pytania:  Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający wymaga sztywnego 

leża wypełnionego płytą metalową lub tworzywową nadającego się do reanimacji czy dopuszcza sprężynujące 

leże wypełnione siatką uniemożliwiającą dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości? 
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Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza płytę lub tworzywową, ale nie wymaga 

 
27. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie 

równoważne - szczyty wykonane z tworzywa ABS? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 

 

28. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie 
równoważne - kluczyk, który umożliwia blokowanie funkcji sterowanych z pilota? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

29. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści regulację 

wysokości wynoszącą 370-700 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, który można 
uznać za równoważny? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 
 

30. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści akumulator 

zlokalizowany od strony nóg? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 
 

31. Treść pytania:: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści podstawę 

łóżka jezdną wyposażona w indywidualną blokadę kół oraz odstąpi od blokady kierunkowej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

32. Treść pytania:: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści 
niezabudowaną podstawę łóżka bez potrzeby stosowania tworzywowej osłony podstawy? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 
 

33. Treść pytania:: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści cztery 

listwy odbojowe w narożnikach łóżka, które chronią łóżko bez potrzeby zastosowania listew wzdłuż ramy leża? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 

 
34. Treść pytania: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści materac 

przeciwodleżynowy o wysokości 20 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem zaoferowania pozostałych parametrów 
 

35. Treść pytania:: Pakiet nr 2 - Łóżko wielofunkcyjne z napędem elektrycznym Czy Zamawiający dopuści materac 
przeciwodleżynowy o wysokości 12 cm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

36. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka wynoszącą 2070 

mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 

 
37. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści szerokość wózka wynoszącą 810 mm? 

Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga. 
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38. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści regulację wysokość realizowaną 
hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej zlokalizowanej z jednej strony wózka? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

39. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji w zakresie 540-970 mm? 

Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równowazny. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga 
 

40. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równowazne - leże 

wypełnione materiałem ABS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

41. Treść pytania: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści przechył wzdłużny 3 stopnie? Jest 
to wystarczający parametr, który z łatwością radzi sobie z usuwaniem wody z wózka. Parametr ten nieznacznie 

różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

42. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze - centralny hamulec 
w wózku?  

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

43. Treść pytania:: Pakiet nr 3 - Łóżko kąpielowe Czy Zamawiający dopuści nośność maksymalną wózka wynoszącą 

170 kg? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
44. Treść pytania:: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów 

Czy Zamawiający odstąpi od zintegrowanej wagi medycznej pacjenta w podnośniku? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

45. Treść pytania: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów 
Czy Zamawiający odstąpi od automatycznego blokowania zaczepów nosideł pod ciężarem pacjenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

46. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia podpisania umowy? 
Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli 

Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany 
termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. 

Odpowiedź: Zgodnie  z odpowiedzią nr 3 
 

47. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt 

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 2200 x 970 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

48. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt 
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Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści czterosegmentowe leże pacjenta, panele zamocowane na stałe, wyposażone 

w otwory wentylacyjne?      
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

49. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt 

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulacje elektryczne realizowane za pomocą paneli wbudowanych w 2 

barierki boczne oraz centralnego panelu sterowania zawieszanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta?   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

50. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt Czy (w pkt. 

11) Zamawiający dopuści łatwo opuszczany i podnoszony tworzywowy zatrzaskowy zawias lub dźwignię 

umożliwiający demontaż szczytów, zabezpieczający przed przypadkowym wyjęciem szczytu tylko od strony nóg 
(np. podczas transportu)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

51. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt Czy (w pkt. 

15) Zamawiający dopuści barierki dwuczęściowe, zwalniane za pomocą jednej ręki, opuszczane poniżej poziomu 
materaca?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

52. Treść pytania: Dotyczy: Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie – 3 szt Prosimy 
(w pkt. 25a) o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko było wyposażone w materac 

przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, czy wykonany z pianki poliuretanowej?  

Odpowiedź: Zdodnie z odpowiedzią nr 6 
 

53. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 
dopuści łóżko o długości bazowej 2350mm z możliwością przedłużania  do 2470mm oraz skrócenia do 2240mm? 

Nasze rozwiązanie umożliwia skracanie i wydłużanie w zakresie 230 mm. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

54. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 
dopuści czterosegmentowe leże pacjenta, panele odejmowane bez użycia narzędzi? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

55. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 

dopuści wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 
34cm. Możliwość większej regulacji zwiększającą bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegającą zeskakiwaniu nawet 

niskich osób oraz ułatwiającą personelowi prowadzenie czynności reanimacyjnych 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

56. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 
dopuści wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 

78cm 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

57. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 
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dopuści zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-62°, 

zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-20°, zakres regulacji segmentu podudzia           
0-16°? Nasze rozwiązanie wynika z tego, że sumując wszystkie kąty nachylenia sekcji pleców, ud i podudzia, kąt 

w którym leży pacjent zawsze był kątem bezpiecznym tzn. większym niż 98° by nie wytworzyć np. tłoczni 
brzusznej (zbyt duże zgięcia pleców i nóg). 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

58. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 

dopuści szczyty łóżka wyprofilowane do wygodnego prowadzenia/sterowania łóżka? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

59. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 
dopuści podwójne barierki boczne dzielone, na ¾ długości leża, poruszające się wraz z segmentami leża, 

nieposzerzające szerokości łóżka, zapobiegające zakleszczeniu, spełniające najsurowsze normy bezpieczeństwa 
zgodne z normą EN 60601-2-52? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
60. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 

dopuści uzyskanie pozycji antyszokowej przy pomocy dwóch przycisków (CPR i Trendelenburga) odpowiednio 
oznaczonymi ikonami i kolorami na panelach sterowania? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

61. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 

dopuści lepszy materac łóżka przeciwodleżynowy zmiennciśnieniowy do każdego stopnia odleżyn dla pacjentów 
do 200kg, wodoodporny, paroprzepuszczalny (przepuszczający wilgoć) i łatwozmywalny, składający się z min. 

19 komór, z możliwowścią wymiany każdej komory oddzielnie, o wysokości do 20 cm, dopasowany do segmentów 
leża. Materac składający się z dwóch warstw komór (dolna warstwa stanowi podkład, górna wartwa komór 

pracująca w trybie zmiennociśnieniowym bądź statycznym w zależności od wybranego trybu, pokrowiec 

wykonany z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego powłoką PU, nadajacy się do prania 
i dezynfekcji? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

62. Treść pytania: dotyczą pakietu nr 1 – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne, regulowane elektrycznie Czy Zamawiający 
dopuści powierzchnie materaca odporną na mycie i dezynfekcje  preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach 

opieki zdrowotnej np. na bazie alkoholu (do 70%), chloru (stężenie w przedziale 250ppm to 10,000ppm) 

jak również mających zastosowanie w przypadku powierzchni zanieczyszczonych potencjalnie infekcyjnym 
materiałem biologicznym (krew, mocz, itp.)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

63. Treść pytania: Podnośnik elektryczny  

Regulacja podstawy za pomocą pedału 
Dopuszczalny udźwig – 200 kg 

Podwozie rozkładane dzięki pedałowi 
Blokada pedałów w pozycji krańcowej 

Obrotowy drążek z czterema podwójnymi hakami 

Szerokość podwozia: 650-1020 mm 
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Długość podwozia: 1100 mm 

Wysokość podstawy: 140 mm 
Wysokość podnośnika: 1330 mm 

Całkowita wysokość od ziemi: 
-najwyższa pozycja 1940 mm 

-najniższa pozycja 755 mm 

Długość ramienia podnoszącego: 960 mm 
Zatrzymanie awaryjne i mechaniczne opuszczanie awaryjne 

Podnośnik ładowany przez zewnętrzną ładowarkę 
Ogumowane koła 

Konstrukcja stalowa 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów z SIWZ 
 

64. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia 
lub dokona innego wydłużenia tego terminu? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 3 

 
65. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga  
 

66. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z „suwakiem” tworzywowym 
do blokady/odblokowywania szczytów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
67. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z opuszczaniem barierek bocznych poniżej poziomu 

materaca? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

68. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ / wymaga, aby materac 
przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do IV stopnia odleżyn  (w skali Torrance'a)  dla pacjentów o wadze do 

200kg włącznie, wodoodporny, łatwozmywalny, zbudowany z dziewiętnastu komór z możliwością wymiany każdej 
komory oddzielnie, o wysokości 11,5cm, dopasowany do segmentów leża, wypełniony powietrzem, a nie pianką 

poliuretanową, wyposażony w pokrowiec wykonany z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego 
powłoką PU i w pompę pracującą w trybie zmiennociśnieniowym i statycznym, z regulowanym cyklem czasu 

pracy (10/15/20min) i z alarmami braku zasilania, niskiego ciśnienia i serwisowym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

69. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone tylko w materac o parametrach opisanych 
w pytaniu nr 5 (68)? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 6 

 
70. Treść pytania: pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac pasywny o gęstości pianki 28 

kg/m³, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

71. Treść pytania: pakiet nr 1 Prosimy o wskazanie czy zamawiający dopuści łóżko wyposażone tylko w materac 
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opisany w pyt. Nr 5 (68), czy dopuści/wymaga aby łózko wyposażone było w materac piankowy (podkładowy) 

oraz materac zmiennociśnieniowy (nakładka)? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 6 

 
72. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia 

lub dokona innego wydłużenia tego terminu? 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na termin dostawy do 40 dni 
 

73. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 215 x 99 cm, 
co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
74. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 87 x 200 cm, co nieznacznie różni się 

od parametrów oczekiwanych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

75. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
76. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stalowych kształtowników, 

lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl (gr. 8 mm) ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

77. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją tylko oparcia pleców? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
78. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia? Sterowniki 

oraz kable ukryte sa bezpośrednio pod leżem, co powoduje, że osłona podwozia staje się elementem zbędnym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

79. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 krążki odbojowe chroniące łóżko, bez 
listew odbojowych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

80. Treść pytania: pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez ramy zewnętrznej, z barierkami bocznymi 

montowanymi w specjalne tuleje znajdujące się pod leżem (mechanizm zatrzaskowy)? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

  
81. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne 

o wymiarach zewnętrznych 2220 mm x 1005 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

82. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 
jakości łóżka szpitalne, w których kąt uniesienia oparcia nóg wynosi 0 - 28 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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83. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne, w których regulacje elektryczne dokonywane są zarówno z paneli wbudowanych 
w barierki boczne jak i z panelu pielęgniarskiego umieszczanego pod leżem od strony nóg pacjenta, z możliwością 

zawieszenia na szczycie od strony nóg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

84. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 
jakości łóżka szpitalne z pokrętłem zabezpieczającym przed przypadkowym wyjęciem szczytów np. podczas 

transportu, pokrętło plastikowe, odznaczające się kolorem od szczytu, z wyraźnym oznakowaniem: 
zablokowane/odblokowane w postaci kłódki.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

85. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości 

łóżka szpitalne, w których barierki opuszczane są do poziomu materaca? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

86. Treść pytania: Pytania do pakietu 1Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 
jakości łóżka szpitalne z przyciskiem CPR umieszczonym w panelu pielęgniarskim? Dodatkowo, w  łóżkach 

oferowanych przez Wykonawcę możliwy jest manualny CPR.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

87. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne, w których akumulator jest umiejscowiony od strony nóg pacjenta? Akumulator jest 

elementem niedostępnym dla pacjentów lub personelu medycznego i jego umiejscowienie nie ma znaczenia dla 
funkcji łóżek szpitalnych.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

88. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne, w których rama wykonana jest z elementów stalowych pokrytych lakierem proszkowym 
epoksydowanym przeznaczony dla obszarów medycznych oraz leże wykonane ze stalowej, ocynkowanej siatki 

odejmowanej od leża co jest parametrem lepszym od opisanego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

89. Treść pytania: Pytania do pakietu 2  Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2210 mm x 1020 mm oraz o wymiarach leża: 1950 x 860 

mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżka szpitalne o wymiarach zewnętrznych: 2210 mm x 1020 mm, ale nie 
wymaga natomiast nie dopuszcza łóżka szpitalne o wymiarach leża: 1950 x 860 mm 
 

90. Treść pytania: Pytania do pakietu 2  Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z polietylenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
91. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne, w którym regulacje elektryczne dokonywane są z panelu pielęgniarskiego z blokadą 

funkcji oraz z pilota przewodowego z informacją o zablokowanej na panelu pielęgniarskim funkcji? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
92. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie: 0 - 30 stopni?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

93. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 
jakości łóżka szpitalne, których budowa nie wymaga stosowania tworzywowej podstawy?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

94. Treść pytania: Pytania do pakietu 2  Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania listew 

odbojowych przez łóżko szpitalne. Oferowane przez Wykonawcę łóżka szpitalne posiadają krążki odbojowe, które 
w sposób wystarczający chronią przed uderzeniami. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

95. Treść pytania: Pytania do pakietu 2  Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej 

jakości łóżka szpitalne, w których barierki opuszczane są do poziomu materaca? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

96. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

97. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko było oparte na konstrukcji 

kolumn cylindrycznych, podpierających leże w minimum 4 punktach? Konstrukcja kolumnowa jest łatwiejsza 
do czyszczenia i dezynfekcji z uwagi na brak miejsc trudnodostępnych oraz stabilniej podtrzymuje leże w każdej 

pozycji. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

98. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z blokadą 
przed przypadkowym wypadnięciem w postaci tworzywowego przycisku? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

99. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy łóżko ma posiadać system blokowania szczytów przed przypadkowym 
wypadnięciem w postaci pojedynczego przycisku lub dźwigni, umieszczonych centralnie, dzięki czemu 

w przypadku konieczności uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta, personel odblokowuje szczyt poprzez jeden 

ruch w sposób szybki i intuicyjny? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

100. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko z akumulatorem wbudowanym pod 

segmentem centralnym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

101. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający w pkt 25.a    wymaga 
zaoferowania materaca przeciwodleżynowego, zmiennociśnieniowego składającego się z komór czy materaca 

piankowego? Opis materaca nie precyzuje w sposób jednoznaczny jaki materac ma być zaoferowany. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 6 
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102. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy 
składający się z 18 stu komór o wysokości 12,5 cm wraz z zintegrowanym materacem piankowym, podkładowym 

o grubości 6cm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

103. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Prosimy o informację czy łóżko ma posiadać sterowanie nożne wysokości 
wraz z zaprogramowaną pozycją do badań po obu stronach leża?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

104. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Prosimy o informację czy łózko ma posiadać system bezpiecznego 

uruchamiania funkcji elektrycznych w postaci przycisków aktywujących panele sterowania oraz funkcji 
wyłączającej aktywność sterowników po 180 sekundach nieużywania łóżka? Systemy te w znaczący sposób 

zwiększają bezpieczeństwo pacjenta gdyż funkcje elektryczne łóżka regulowana są zawsze w sposób świadomy, 
poprzedzony aktywacją. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

105. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy łózko ma posiadać panele sterowania wbudowane w barierki boczne 

od strony wewnętrznej i zewnętrznej, centralny panel sterowania zawieszany na szczycie nóg lub barierkach 
oraz sterowniki nożne dla regulacji wysokości?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

106. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy łóżko ma posiadać rozwiązanie chroniące przed uszkodzeniem ścian 

lub paneli nadłóżkowych i parapetów podczas regulacji wysokości czy przechyłów wzdłużnych w postaci szczytu 
od strony głowy nieporuszającego się wraz z leżem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

107. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy w rozumieniu zapisów SIWZ łóżko ma  posiadać leże w całości 

wypełnione odejmowalnymi panelami tworzywowymi?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

108. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy łóżko ma posiadać system wyłączający siłowniki elektryczne w przypadku 

przekroczonego obciążenia całego leża lub poszczególnych segmentów, co pozwoli na uniknięcie uszkodzenia 
siłowników oraz pozwoli zaoszczędzić Zamawiającemu środki finansowe, które musiałyby być na naprawę łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

109. Treść pytania: Pytania do pakietu 1 Czy łóżko ma posiadać podświetlane sterowniki wbudowane w barierki 

boczne, dzięki czemu pacjent w porze nocnej łatwo i intuicyjnie może zmienić pozycję łóżka bez konieczności 
zapalania światła na Sali ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
110. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej, 

malowanej proszkowo odpornym na uszkodzenia mechanicznie, chemiczne oraz promieniowanie UV? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

111. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko o wymiarach zewnętrznych 
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2180mmx995mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
 

112. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane 

z jednolitego odlewu z tworzywa polipropylenowego, nie posiadające zewnętrznych rur metalowych, z odlewem 

o grubości minimum 25mm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

113. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe wypełnione odejmowanymi 

panelami tworzywowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

114. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 
35°? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

115. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją wysokości w zakresie 370-735 

mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

116. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko bez akumulatora z uwagi na fakt, 

iż wymogiem jest aby łózko na sali chorych zawsze było podłączone do sieci elektrycznej oraz łóżko posiada 

mechaniczną funkcję CPR na wypadek konieczności opuszczenia segmentu pleców podczas transportu pacjenta?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

117. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko bez tworzywowej osłony podstawy z uwagi 

na fakt, iż łóżko nie posiada w podstawie odsłoniętych siłowników, przewodów itp., zatem stosowanie osłony 

podstawy nie ma uzasadnienia? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

118. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łózko bez listwy odbojowej wzdłuż ramy leża, 

posiadające krążki odbojowe stanowiące elementy zabezpieczające łóżko i ściany? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

119. Treść pytania:: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z jednej warstwy 
nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m3, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

120. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści  łózko z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 

200kg, zgodnym z normą EN 60601-2-52? 
Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ 
 

121. Treść pytania: Pytania do pakietu 2 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne mocowane w tulejach 

umieszczonych w konstrukcji łóżka?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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122. Treść pytania: Pytania do pakietu 3  (poz. 4) Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjenta o długości 
całkowitej 2050 mm? Parametr ten minimalnie różni się od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  
 

123. Treść pytania: Pytania do pakietu 3 (poz. 7) Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjenta z regulacją 

wysokości  w zakresie 480-870 mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

124. Treść pytania: Pytania do pakietu 3 (poz. 8) Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjenta 

z jednosegmentowym leżem z płyty stalowej zabezpieczonej  powłoką kataforezową i epoksydową zapewniającą 

trwałość leża oraz zabezpieczającą powierzchnię przed niekorzystnym działaniem wody? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

125. Treść pytania: Pytania do pakietu 3  (poz. 13) Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjenta z przechyłem 

wzdłużnym wózka do usuwania wody na poziomie 2° i z możliwością bocznego obrócenia leża o 90°? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga  
 

126. Treść pytania: Pytania do pakietu 3  (poz. 18) Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjenta ze stabilną 
podstawą wyposażoną w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym i tworzywową 

osłoną? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

127. Treść pytania: Pytania do pakietu 4  (dot. Lp 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny podnośnik 
elektryczny, którego wieszak wykonany jest z wysokiej jakości aluminium a konstrukcja ze stali malowanej 

proszkowo? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

128. Treść pytania: Pytania do pakietu 4 (dot. Lp 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny podnośnik 
elektryczny wyposażony w cztery podwójne  koła z odbojnikami? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

129. Treść pytania: Pytania do pakietu 4 (dot. Lp 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mobilny podnośnik 
elektryczny z dwupunktowym aluminiowym wieszakiem do mocowania nosideł?. Oferowany wieszak 

dwupunktowy umożliwia podnoszenie  i przenoszenie pacjentów  zarówno w pozycji siedzącej, półleżącej i leżącej 

wraz z zastosowaniem odpowiedniego nosidła.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

130. Treść pytania: Pytania do pakietu 4 Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby mobilny elektryczny podnośnik 

posiadał udźwig 230 kg? Większy udźwig zwiększa możliwości i zakres pracy urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

131. Treść pytania: Pytania do pakietu 4 Czy Zamawiający będzie oczekiwał mobilnego podnośnika elektrycznego 
o konstrukcji masztu w kształcie  litery „V” zapewniającej więcej miejsca i swobody dla pacjenta  jak i operatora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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132. Treść pytania: Pytania do pakietu 4 Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby mobilny elektryczny podnośnik 

posiadał szeroki zakres podnoszenia wynoszący 1535 mm? Tak szeroki zakres podnoszenia pozwala 
na bezpieczne i swobodne  unoszenie pacjentów z poziomu podłogi. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

133. Treść pytania: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów Pkt. 1 

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z udźwigiem do 180 kg 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

134. Treść pytania: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego ze stali 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

135. Treść pytania: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów Poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie zawiesia montowanego na zaczepach za pomocą kolorowych pętli, które wyznaczają  

długość pasów, bez elektrycznej regulacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

136. Treść pytania: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów Poz. 9 
Prosimy o dopuszczenie niemedycznej wagi, jako wyposażenia dodatkowego podnośnika 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

137. Treść pytania: Pakiet nr 4 - Mobilny podnośnik elektryczny do podnoszenia i przenoszenia pacjentów Poz. 10 

Prosimy o dopuszczenie nosidła do przenoszenia pacjentów w pozycji półleżącej 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 
SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ - wprowadzone zmiany 

zostały zaznaczone na czerwono. 
Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  

 
Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian 

w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składnia ofert 
to 06.03.2019 r. godzina 13:00 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 
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INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 27.02.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została 

zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 

Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540038208-N-2019 z dnia 27.02.2019r. 
 SIWZ – zmiana  
 Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ  
 Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ  

 
 
p.o. Dyrektor 
 

Jarosław Kycia 

 


