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      Kraków, dnia 13 listopada 2017 r. 

 

Dotyczy: postępowania pn. ,,Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości 

oraz dezynfekcji na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”.  

Znak postępowania A.I.271-31/17. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

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

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 

Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw I 

Część 2 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym dla każdej pozycji leża i 

segmentów na poziomie 200kg (obciążenie zgodne z normą EN 60601-2-52), jednocześnie 

informujemy, iż w pozycji horyzontalnej, statycznej łóżko wytrzymuje obciążenie 400kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 2: 

Część 1 

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu łóżko spełniające poniższy opis? 

Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/- 5 cm) wraz z funkcją przedłużania leża 

min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia 

dodatkowego. 

PODAĆ 

Blokada przedłużenia leża system zapadek z funkcją otwarta zamknięta dwa ruchy nie dopuszcza 

się uchwytów śrubowych lub nieporęcznych pokręteł gwintowych. 

Łóżko z elektrycznymi regulacjami 

Wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga. 

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego 

wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka.  

Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. 

Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia 

życia pacjenta  

Czytelny piktogram wskazujący lokalizacje dźwigni CPR względem ułożenie pacjenta w łóżku 

umieszczony na pilocie przewodowym  

Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda 

Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca 

bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi 

stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości 

minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 

PODAĆ 

Regulacja elektryczna pleców min 65 oraz regulacja elektryczna uda min 34 

PODAĆ 

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15  

PODAĆ 

Leże łóżka 

 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w 

segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowane, lekkie (maksymalna waga 

pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed 

przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy.  

Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki 

minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje 
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profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie 

uda: min.5cm. 

PODAĆ 

Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców 

oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w 

celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. 

Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane 

od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu 

łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów 

w formie przełącznika z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/ odblokowane. 

Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za 

pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po 

obu stronach łóżka. 

Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200 

kg   

Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa 

pacjenta i powstanie incydentu medycznego.  

PODAĆ 

Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia 

łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej górnej 

części, na ergonomicznej wysokości, składane jedną ręką. Barierki boczne składające się z min 

trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. 

podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Dodatkowa barierka w 

segmencie nożnym, powodująca zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża. Nie dopuszcza 

się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki 

Łóżko wyposażone w materac szpitalny wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m
3
, o grubości 

min. 10 cm. Szerokość i długość materaca dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze 

białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez 

zamoczeniem. Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z 

bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości: 

 wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, 

wydzieliny) 

 odporny na przenikanie mikroorganizmów 

 odporny na zginanie 

 materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych 

 paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze 

 przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h 

 skład: 40% poliester + 60% poliuretan gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2 

 kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m 

 pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5) 

Łóżko wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną montowaną w tuleje od wewnętrznej 

strony łóżka (szczyty przy łóżkach niezależne – niezintegrowane z ramą) 

 Rama ortopedyczna, wykonana z elementów chromowanych, wszystkie elementy mocujące 

oraz łączniki, wykonane z aluminium 

 Rama składająca się z: 

a) 4 rur pionowych, z czego 2 wyprofilowane w sposób umożliwiający ustawienie łóżka 

przy panelach naściennych  

b) 2 rur wzdłużnych na całej długości łóżka 

c) Poprzeczki od strony nóg wyposażonej w kołowrotek do wyciągu 

d) Poprzeczki górnej wyposażonej w kołowrotek do wyciągu 

e) 2 dodatkowych poprzeczek górnych do zastosowania wyposażenia dodatkowego  

f) 2 wysięgników z uchwytem do ręki (lewa oraz prawa strona)  

g) Wieszak kroplówki z możliwością dowolnego umiejscowienia na ramie 

 Całość wyposażenia ramy (poprzeczki, uchwyty, kołowrotki oraz wieszak) z możliwością 

dowolnej regulacji i rozmieszczenia w obrębie całej ramy 

 Regulacja poprzeczek za pomocą kluczy dostępnych dla personelu. 

Łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową  

 Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka 

 Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, 
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książkę itp. 

 Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego 

 Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 20 mm)  

 Długość całkowita: 480 mm (+/- 20 mm)  

 Wysokość całkowita: 840 mm (+/- 20 mm) 

 Blat szafki wykonany z tworzywa 

 Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys 

szafki 

 Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm, w tym 2 z blokadą 

PODAĆ 

Cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX4 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw II: 

Dotyczy: Część 3 – Wózek opatrunkowy  – 2 szt. 

 

Pytanie 1: 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami 

użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania) o 

następujących parametrach:     

 Konstrukcja (szkielet) wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium, części boczne i tył 

wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości, blat z ABS – materiały odporne na 

działanie środków chemicznych, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne  

 Wszystkie elementy wózka zaokrąglone (bez rogów i ostrych krawędzi) zaprojektowane tak 

by ułatwić dezynfekcję  i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu   

 Wózek wyposażony w blat roboczy z ABS jako jednolity odlew (nie scalony z konstrukcją 

wózka) z podniesionymi z trzech stron o 48 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem 

stanowiącymi zabezpieczenie przed zsuwaniem się sprzętu; uniesione trzy brzegi blatu stanowiące 

zintegrowane (jednolity odlew) ergonomiczne uchwyty do przemieszczania wózka   

 Z boku wózka (lewa strona) półka pomocnicza z ABS wysuwana np. do pisania, o 

wymiarach użytkowych 360x390mm 

 Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: 662 x 594 x 1050 h mm  

 Wózek wyposażony w 5 szuflad: 

- 2 szuflady o wym. 417x470x76 h mm 

- 2 szuflady o wym. 417x470x156 h mm 

- 1 szuflada o wym. 417x470x236 h mm  

 Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsca narażonych  

na kumulację brudu i ognisk infekcji; szuflady wykonane w formie odlewu (z natryskowo 

formowanego tworzywa stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, 

w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne). Szuflady z całkowitym wysuwem, 

samo domykające się, wyjmowane w całości bez użycia narzędzi 

 Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza system zamknięcia szuflad na klucz 

 Szuflady wyposażone w wygodne, ergonomiczne uchwyty do wysuwania na całej długości 

szuflady, scalone z frontami (jako jeden odlew), z miejscem na umieszczenie opisu zawartości 

 Trzy szuflady wyposażone w tworzywowe przegródki do segregacji leków, materiałów 

opatrunkowych itp. 

 Wózek wyposażony w: 

 Wysięgnik nadstawki (montowany nad blatem roboczym) z szyną z zawieszonym 

pojemnikiem wykonanym ze stali pokrytej tworzywem przeznaczony na 3 pudełka rękawiczek 

jednorazowych  

 Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł (montowany nad blatem roboczym na wysięgniku 

nadstawki) wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o 

różnej pojemności  
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 Przestrzeń na pojemnik z płynem dezynfekcyjnym (zintegrowana w tylnej części wózka) 

wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej 

pojemności  

 Po lewej stronie wózka dwa pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane 

z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki)     

 Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą otwieraną bezdotykowo, mocowany z boku 

wózka po prawej stronie, poj. 20l 

 Wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, z czego, 2 z hamulcem  

 Dół wózka zabezpieczony odbojem, na całym obwodzie, wykonanym z ABS, chroniący 

wózek i ściany przed uszkodzeniami (bez możliwości wyboru koloru) 

 Możliwość wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń uchwytów 

do wyboru) 

 Przestrzeń na cewniki wbudowana w tylną konstrukcję wózka, przeznaczona do cewników o 

różnych długościach     

 Półka z boku wózka (pod 2 uchylnymi pojemnikami bocznymi)  

 Z tyłu wózka, wbudowana w jego konstrukcję, dodatkowa przestrzeń na np. pudełko z 

rękawiczkami  

 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka jak opisany powyżej, różniącego się tylko 

wymiarami zewnętrznymi bez wyposażenia wynoszącymi 855 x 594 x 1050 h mm oraz wymiarami 

5 szuflad: 

- 2 szuflady o wym. 610x470x76 h mm 

- 2 szuflady o wym. 610x470x156 h mm 

- 1 szuflada o wym. 610x470x236 h mm  

Pozostałe przywołane powyżej parametry i opis pozostają takie same. Dodatkowo wózek posiada w 

standardowym wyposażeniu trzy przestrzenie na akcesoria wbudowane w tylną konstrukcję wózka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw III: 

Pytanie 1: 

Dot. Część 6/ Obcinarka do rękawów do sterylizacji - Prosimy o dopuszczenie obcinarki 

jednopoziomowej o długości 873 x 125 x 420 mm  lub obcinarki dwupoziomowej o wymiarach – 

pierwszy poziom: 873 x 125 x 420  mm, drugi poziom -   858 x 425 x 200 mm. W razie wyrażenia 

zgody prosimy o wskazanie, które z oferowanych rozwiązań interesuje Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw IV: 

Część 2 - Łóżka na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 

Neurologicznej – 10 szt. 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże wypełnione jest tworzywowymi, 

lekkimi panelami o max wadze pojedynczego panelu 1.5 kg, po jednym panelu w każdym 

segmencie leża? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w wysokiej jakości tworzywowe 

koła o średnicy 150 mm, z centralną oraz kierunkową blokadą kół umiejscowioną zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 
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Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w wysokiej jakości tworzywowe 

barierki boczne, stanowiące estetyczną całość ze szczytami łóżka i zabezpieczających pacjenta na 

całej długości leża, niezależnie od położenia segmentów leża? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 65 

mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 88 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacja 

wysokości w zakresie 810-1060 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, wyposażoną w półkę na basen, 

znajdującą się pod korpusem szafki, wykonanej z płyty meblowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w szuflady wysuwane 

na prowadnicach rolkowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w indywidualną 

blokadę kół zlokalizowaną przy kołach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Zestaw V: 

Zadanie 3 – wózek opatrunkowy -2 szt. 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 104 cm  

b) Szerokość: 89cm 

Wymiary podane tylko minimalnie różnią się od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność 

wózka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 

a) 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

b) 1 szt. o wym. min. 450 x 625 x 225 mm. Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez 

elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. Szuflady 

wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

Szuflady zamykane centralnie za pomocą klucza (klucz dodatkowo składany, zabezpieczony przez 

złamaniem i zgięciem). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w: 

a) pojemnik na 3 pudełka rękawic z trwalszego materiału w postaci metalowego uchwytu. 

Tworzywo jest materiałem, który przy naciśnięciu lub uderzeniu będzie pękało, również na skutek 

naprężeń przy wyciąganiu rękawic z pudelka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w:  

a) Po lewej stronie trzy pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane z przezroczystego 

tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki).    

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w: Tworzywowy pojemnik na odpady z pokrywą 

otwieraną bezdotykowo, mocowany z boku wózka po prawej stronie, poj. min. 20l. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści kolor blatu, uchwytu do prowadzenia z identyczny korpusem wózka, 

różniący się tylko minimalnie odcieniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku nr 1 do umowy 

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Ponadto Zamawiający przypomina, iż została dokonana zmiana terminu składania i otwarcia 

ofert. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2017 r. godz. 10:00, a otwarcie ofert nastąpi w 

dniu 16 listopada 2017 r. godz. 11:00. 
                         Dyrektor 

  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                     mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  


