
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

                                            Kraków, 16 lutego 2016 r. 
 

   Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na „Dostawę łóżek szpitalnych”. 

                    

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

POSTĘPOWANIE A.I.271-4/16 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) ze szczytami bez blokady na czas 

transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych 

zabezpieczeń, blokad.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga łóżek z blokadą na czas transportu ze względu na 

bezpieczeństwo transportowanego pacjenta. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) ze szczytami montowanymi w otworach 

nieznacznie oddalonymi od naroży łózka?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (10 szt.) ze szczytami montowanymi w otworach 

nieznacznie oddalonymi od naroży łózka. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) ze szczytami z wstawkami dekoracyjnymi 

w kolorze zielonym oraz zbliżonym do perłowego (np. białym)? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.)  z barierkami bocznymi, gdzie mechanizm 

ich zwalniania znajduje się w dolnej części barierki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Opisany przez Zamawiającego mechanizm opuszczania barierek jest 

ergonomiczny i bezpieczny dla personelu medycznego. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z kołami o średnicy 150 mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne (10 szt.) z kołami o średnicy 150 mm. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.)  z centralną blokadą kół, gdzie dźwignia 

blokady znajduje się przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta?  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego przez Zamawiającego 

i mogłoby nie być wystarczające dla właściwej stabilizacji łóżka. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) wyposażone w pilota przewodowego bez 

latarki?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) wyposażone w pilota przewodowego bez 

podświetlanych przycisków?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Podświetlenie pilota jest funkcjonalne przy używaniu sterowania w godzinach 

wieczornych/nocnych. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z przedłużeniem leża o 20 cm? – 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zaproponowane rozwiązanie jest gorsze od wymaganego przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z leżem o wymiarach 870 x 2000 mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił już wymiary leża łóżek. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-

810 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Proponowana minimalna wysokość leża jest o gorszy parametrze od 

wymaganego przez Zamawiającego.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z regulacją kąta odchylenia oparcia uda 

w zakresie 0-45°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) bez wskaźnika stanu naładowania oraz 

wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Wskaźniki te pomagają w odpowiedniej eksploatacji łóżek. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) 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 odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  

przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do 

bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz 
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większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, 

który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Autoregresja zabezpiecza pacjenta przed tarciem po skórze podczas 

podnoszenia segmentu pleców. Tarcie stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia skóry pacjenta a 

co za tym idzie, może spowodować powstawanie u niego odleżyn.  

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne (10 szt.) 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: 

Zgodnie z SIWZ z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) bez funkcji zaawansowanej autoregresji, 

która jest parametrem zbędnym realizującym funkcje przeznaczone dla autoregresji?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) szpitalne sterowane elektrycznie z 

wyposażeniem w regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 18° – sterowanie z panelu 

sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. Taki parametr jest lepszym od 

wymaganego ze względu na większy zakres. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na  regulację pozycji Trendelenburga 18° sterowanie z panelu 

sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) z wyposażeniem w regulację 

elektryczną pozycji anty-Trendelenburga 18°– sterowanie z panelu sterowniczego 

montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz bezpośrednio z pilota. Taki parametr jest 

lepszym od wymaganego ze względu na większy zakres. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Sterowanie pozycją Trendelenburga z pilota jest niebezpieczne dla pacjentów 

i może spowodować powstanie incydentu medycznego. Funkcja Trendelenburga, jest funkcją 

do użycia tylko przez uprawniony personel medyczny w sytuacjach nagłych, konieczności 

ratowania życia pacjenta. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) z wyposażeniem, którego opcje 

odłączane są natychmiast ze względu na zastosowanie funkcji sterowania przyciskiem ze 

świadomym użyciem. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zaproponowane rozwiązanie nie jest wystarczające pod kątem 

bezpieczeństwa i może być przyczyną niezamierzonego użycia sterowania łóżkiem i  tym 

samym stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko (10 szt.) z przyciskiem dostępności funkcji 

tylko na panelu centralnym? Funkcje na pilocie przewodowym mogą zostać zablokowane za 

pośrednictwem panelu centralnego. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) bez systemu elektrycznej ochrony przed 

uszkodzeniami w przypadku przeciążenia? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Wymagany system chroni łóżko i pozwala właściwie je eksploatować. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (10 szt.) z mechanizmem blokady barierek bocznych 

wbudowanym poza zasięgiem pacjenta, w dolnej części barierek bocznych?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązane jest gorsze od wymaganego przez Zamawiającego i 

powodowałoby konieczność ciągłego schylania się personelu, który chciałby podnosić lub 

opuszczać barierki. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm, głębokości 400 mm, 

wysokości 860 mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty hpl? – 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 512 mm, głębokości 430 mm, 

wysokości 860 mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem niezabezpieczonym tworzywowymi 

listwami? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorszym od wymaganego przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bez relingów? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorszym od wymaganego przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem z jednym relingiem? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z relingiem, z uchwytami na ręczniki na 

dłuższym boku blatu szafki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie określał na którym boku blatu szafki ma się znajdować 

uchwyt na ręczniki. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową u uchwytami na ręczniki zamiast relingu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad i drzwiczkami metalowymi, 

lakierowanymi proszkowo? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z komorą podzieloną wyciąganą, metalową 

półką? 

Odpowiedź: 

Zmawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z komorą podzieloną wyciąganą, metalową półką. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową gdzie pomiędzy górną szufladą, a dolną komorą 

znajduje się półka o wysokości 17,5 cm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści 24 miesięczny okres gwarancji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty tworzywowe z 

jednolitego odlewu, bez miejsc klejenia/skręcania, posiadające wstawki dekoracyjne z 

możliwością wyboru ich koloru, wklejane w środkowej frontowej, wyprofilowanej części 

szczytu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie: 

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 
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dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu, tym samym bez blokady z 

graficzną informacją?.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga łóżek z blokadą na czas transportu ze względu na 

bezpieczeństwo transportowanego pacjenta. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty montowane 

do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych trzpieni zatopionych w 

wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy leża 

łóżka? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty posiadające 

wstawki graficzne w następujących kolorach: zielony, biały, łososiowy, beżowy, niebieski, 

granatowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z 

mechanizmem do ich składania oraz rozkładania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną 

poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Opisany przez Zamawiającego mechanizm opuszczania barierek jest 

ergonomiczny i bezpieczny dla personelu medycznego. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z 

możliwością ich składania/odblokowywania jednym ruchem? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami 

tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami 

mocowanymi na stałe? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami 

tworzywowymi 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. Zamawiający już określił wymogi co do leża łóżka. 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami 

tworzywowymi, których waga przekracza wartość 1 kg dla pojedynczego panelu? – 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami 

tworzywowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez odpadnie 

wyprofilowania uniemożliwiające ich samoczynny demontaż bądź przesunięcie?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami 

tworzywowymi zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez mechanizm 

wsunięcia danego panelu na odpowiednio wyfrezowane wgłębienie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne sterowane elektrycznie przy 

pomocy pilota przewodowego dla pacjenta bez podświetlanych przycisków i latarki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Podświetlenie pilota jest funkcjonalne przy używaniu sterowania w godzinach 

wieczornych/nocnych. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z panelem sterowania posiadającym 

dwa różne oznaczenia kolorystyczne tj. dla funkcji CPR oraz pozycji antyszokowej – kolor 

czerwony, dla pozostałych funkcji kolor czarny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość zewnętrzną 

wynoszą 960 mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIW. Zamawiający określił już wymiary leża łóżek. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o szerokości 850 

mm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIW. Zamawiający określił już wymiary leża łóżek. 

 

Pytanie: 

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 zakresie minimalnego poziomu leża. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 
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(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

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: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez sygnalizacji podłączenia do 

sieci? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Wskaźnik ten zabezpiecza przed nieświadomym wyrwaniem gniazda 

elektrycznego.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez diodowego wskaźnika stanu 

naładowania akumulatorów oraz koniczności wymiany baterii?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Wskaźniki te pomagają w odpowiedniej eksploatacji łóżek. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z funkcją autoregresji w segmencie 

uda wynoszącą 5 cm? Oferowany zakres tylko w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego 

w SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Autoregresja zabezpiecza pacjenta przed tarciem po skórze podczas 

podnoszenia segmentów łóżka przy pozycjonowaniu pacjentów. Tarcie stwarza 

niebezpieczeństwo uszkodzenia skóry pacjenta a co za tym idzie, może spowodować 

powstawanie u niego odleżyn. 

 

Pytanie: 

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: 

Zgodnie z SIWZ. Z uwagi na specyfikę oddziału Zamawiający wymaga zaawansowanej 

autoregresji, którą opisał w SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji 

Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w 

SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością regulacji pozycji 

anty-Trendelenburga do 18 stopni? Oferowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego w 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające wyłączniki/blokady 

funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych 

regulacji: regulacja wysokości blokująca jednocześnie przechyłTrendelenburga 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 kardiologicznego? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z zabezpieczeniem przed 

nieświadomym uruchomieniem funkcji na pilocie poprzez konieczność aktywowania pilota za 

pomocą specjalnego kluczyka oraz z panelem sterowania z zabezpieczeniem przed 

nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku 

uruchamiającego dostępność funkcji? Oferowane rozwiązanie jest równoważne do opisanego w 

SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające panel centralny bez 

systemu odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji, jednak 

posiadający zabezpieczenie w postaci pokrywy (po podniesieniu której dostępne są wszystkie 

funkcje w tym ratujące życie) oraz system dezaktywujący pilot przewodowy po upływie ok. 50 

sek. nieużywania z koniecznością świadomego ponownego uruchomienia regulacji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa 

STOP?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ z uwagi na bezpieczeństwie pacjenta. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac z 

pokrowcem odpinanym na jednym dłuższym boku oraz jednym krótszym – na kształt litery 

„L”? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac o grubości 

12 cm?  

Odpowiedź: 
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Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac posiadający 

nacięcia na całej powierzchni dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta oraz zapewnienia 

cyrkulacji powietrza pod pacjentem?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 400 mm 

oraz 430 mm wraz z relingiem na ręczniki z boku szafki?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił już te parametry w SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą wysokość 840 mm 

oraz 870 wraz z relingami?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą fronty szuflady i 

drzwi komory wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze 

wybranym przez Zamawiającego, odporne na wysoką temperaturę oraz środki dezynfekcyjne?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której blat nie posiada 

krawędzi zabezpieczonych tworzywowymi listwami? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. Proponowane rozwiązanie jest gorszym od wymaganego przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie: 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w punkcie 42, w którym mowa o relingach 

zorientowanych pionowo, należy rozumieć relingi zamocowane w blacie głównym 

zamocowane wzdłuż krótszych boków na głębokości szafki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na 

prowadnicach suwnych? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z komorą szafki podzieloną 

wyciąganą metalową półką? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 
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Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy górną 

szufladą a dolną komorą wolną przestrzeń o wysokości 18 cm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą z boku 

wyprofilowane miejsce na dwie butelki z wodą oraz miejsce na papcie lub inne rzeczy pacjenta, 

zamiast kosza?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą koła o średnicy 50 

mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Uwaga: W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzenia oraz warunki gwarancji i serwisu, 

a także wymagania dodatkowe wobec dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni od daty 

zawarcia umowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji 9 tygodni od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o następujących parametrach:  
1. Konstrukcja ramy leża ze stali lakierowanej proszkowo oparta na pantografie w 6 punktach podparcia 

2. Leże 4-sekcyjne wypełnione wyjmowanymi lamelami z tworzywa. Szerokość pojedynczej 150 mm 

3. Panel centralny wyposażony w: przycisk świadomej aktywacji, przycisk bezpieczeństwa „STOP”, 

przyciski do regulacji segmentami leża, wysokości leża, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga, 

pozycja anty-szokowa, CPR, pozycja do badań, krzesło kardiologiczne, autokontur. Możliwość blokady 

poszczególnych funkcji. Wyłączanie funkcji elektrycznych łóżka po 30 sekundach od ostatniego ruchu 

łóżkiem. Przyciski podświetlane. 

4. Przyciski na panelu centralnym do sterowania CPR, pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga, 

krzesło kardiologiczne, pozycja do badań, pozycja anty-szokowa uzyskiwane za pomocą jednego 

przycisku 

5. Regulacja elektrycznymi funkcjami łóżka za pomocą pilota przewodowego: regulacja wysokości leża, 

regulacja oparcia pleców i ud, funkcja autokontur, przycisk aktywujący, przyciski podświetlane. Lampka 

nocna wbudowana w pilota. 

6. Długość całkowita 2150 mm  

7. Szerokość całkowita wraz z krążkami odbojowymi i barierkami bocznymi 970 mm  

8. Wymiary leża 2000 x 850 mm  

9. Elektryczna regulacja wysokości leża za pomocą panelu centralnego i pilota przewodowego w 

zakresie: 365-815 mm  

10. Elektryczna regulacja części plecowej za pomocą panelu centralnego i pilota przewodowego w 

zakresie 0-72ᴼ  

11. Elektryczna regulacja części udowej za pomocą panelu centralnego i pilota przewodowego w zakresie 

0-40ᴼ  

12. Regulacja części łydkowej w zakresie 0-25ᴼ za pomocą systemu zapadkowego 

13. Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 16ᴼ za pomocą panelu centralnego  
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14.Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga 16ᴼ za pomocą panelu centralnego 

15. Funkcja autoregresji części plecowej  105 mm i części udowej 80 mm 

16. Funkcja autoregresji ulepszona o kątomierz wskazujący dokładny kąt nachylenia pozycji oparcia 

pleców z zaznaczonymi kątami pozycji Fowlera. Kątomierz w centralnej części leża. 

17. Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej manualnie – CPR uzyskiwany za pomocą 

specjalnie oznaczonej dźwigni umieszczonej pod leżem z obu stron łóżka 

18. Koła podwójne, z tworzywa, o średnicy 150 mm  z systemem centralnej blokady, z 4 niezależnymi 

dźwigniami, z funkcją jazdy kierunkowej, 2 koła antystatyczne 

19. Krążki odbojowe tworzywowe na każdym rogu leża 

20. Otwory do zamocowania dodatkowego wyposażenia w 4 rogach łóżka 

21. Przedłużenie leża o 200 mm od strony nóg pacjenta 

22. Bezpieczne obciążenie łóżka 250 kg 

23.Szczyty wykonane w całości, stanowiące jednolity odlew w technologii Rotomuldingu, bez miejsc 

łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, 

wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami. Szczyty łóżka szybko wyjmowane I blokowane za 

pomocą mechanizmu blokady bez użycia narzędzi 

24. Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane 

wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość 

barierek 450 mm  nad poziomem leża bez materaca 

25. Wysuwana na prowadnicach suwnych i rozkładana półka na pościel 

26. Listwy ze stali nierdzewnej po obu stronach łóżka na akcesoria dodatkowe z 3 haczykami 

plastikowymi na każdej z nich 

27. Możliwość przedłużenia oparcia podudzi po wydłużeniu łóżka za pomocą dodatkowego elementu 

kompatybilnego z leżem, który chroni materac przed opadaniem po powstaniu miejsca wolnego 

28. Wbudowany akumulator 

29. Ukształtowanie leża i barierek bocznych umożliwiające swobodne umieszczenie materaca 

przeciwodleżynowego, zmiennociśnieniowego o standardowych wymiarach 

30.Wyposażenie łóżka: 

- barierki opisane w pkt. 24, 

- materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. 

Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość  materaca 100mm. Materac posiadający 

nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta, 

- wysięgnik wraz z uchwytem ręki, 

- szafka przylóżkowa  z możliwością dwustronnego ustawienia 

31.Wymiary szafki: 

Szerokość - 420 mm  

Głębokość - 450 mm  

Wysokość - 880 mm  

Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym 

Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne 

Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l 

Blat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie 

przedmiotów 

Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z 

szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi 

Szafka ma posiada koła jezdne o Ø 65 mm cztery z blokadą 

Półka na obuwie/basen w dolnej części szafki 

Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady 

Czoła szuflady i szafki lakierowane proszkowo z możliwością wyboru koloru. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  Zamawiający szczegółowo  już  określił wymagania co do przedmiotu 

zamówienia w SIWZ. 

 
 Dyrektor 

                                                                    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                                 mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 

i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 
Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
 

Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  

  
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  

(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 
 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  


