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TAM-587/2-PN/90-2020       Rybnik, dnia 20.10.2020 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup 8 szt. łó żek intensywnego nadzoru z wyposa żeniem 
i materacami przeciwodle żynowymi z pompami 

(zamówienie nr TAM-587-PN/90-2020) 
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych  

z dnia 12.10.2020 r., nr 595734-N-2020 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Uwaga: pytania od nr 1 do nr 25 – Łó żko intensywnego nadzoru z wyposa żeniem – 8 szt. 
Pytanie 1:  „pkt. II.3  

Czy Zamawiający dopuści: Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia 
maksymal-nej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i  trakcie transportu. Konstruk-
cja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Do-datkowo 
ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych.?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 2: „pkt. II.4 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie podstawa łóżka podpiera leże w minimum  
4 punktach, gwarantując pełną stabilność w każdym miejscu leża?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem - modyfikacj ą należy w 
załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
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Pytanie 3:  „pkt. II.6 
 Czy Zamawiający dopuści: długość całkowita w mm: w poz. krótkiej 2190, standardowej 2300, 
wydłużonej -2420. Szerokość całkowita 1030 mm niezależna od pozycji barierek?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji.  
 
Pytanie 4:  „pkt. II.7 

Czy Zamawiający dopuści: Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 340 mm do 780 
mm?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
Pytanie 5:  „pkt. II.8 

Czy Zamawiający dopuści: Bezpieczne obciążenie robocze minimum 250 kg.?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego, tj. przy 
zachowaniu maksymalnej wagi pacjenta minimum 220 kg . W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja 
techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 6: „pkt. II.9 

Czy Zamawiający dopuści: Maksymalna waga pacjenta minimum 185 kg.?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Pytanie 7: „pkt. II.16  

Czy Zamawiający dopuści Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 
34 cm. Barierki zabezpieczające pacjenta na ¾ długości.?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
Pytanie 8: „pkt. II.18 

Czy Zamawiający dopuści łóżko standardowo wyposażone w listwy do powieszenia drenażu 
lub worków urologicznych, umiejscowione bocznie pod leżem pacjenta, barierki z możliwością 
zawieszenia pilota na barierkach.?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
Pytanie 9: „pkt. II.20 

Czy Zamawiający dopuści: Przedłużenie leża minimum 23 cm. Dźwignie zwalniania 
mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka.?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Pytanie 10:  „pkt. II.22 
Czy Zamawiający dopuści: w narożnikach leża 4 okrągłe krążki odbojowe  uniemożliwiające 
przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości 
łóżka, odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 11:  „pkt. II.23 

Czy Zamawiający dopuści: Pilot z uchwytem do zawieszenia na barierkach lub szczytach 
łóżka, zabezpieczające pilot w czasie transportu.?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 12  pkt. II.24 

„Czy Zamawiający dopuści: w części nożnej łóżka wysuwana półka np. na pościel lub inne 
akcesoria?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 13:  „pkt. II.25 

Czy Zamawiający dopuści: ramę wokół leża stabilizującą materac.?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 14: „pkt. II.26 

Czy Zamawiający dopuści: Koła o średnicy około 150 mm z systemem sterowania jazdy na 
wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg 
pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 15: „pkt. II.29 

Czy Zamawiający dopuści: Stopień ochronności (wodoszczelności) układu elektrycznego min. 
IPX4.?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 16: „pkt. III.1 
Czy Zamawiający dopuści: Czytelny panel sterujący w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, 
umożliwiający zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa (autokontur), 
regulacja części udowej.?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 17: „pkt. III.2 
Czy Zamawiający dopuści: Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, 
panel z przyciskami membranowymi oraz czytelnymi piktogramami użytej funkcji. Przyciski 
membranowe płaskie, odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne, z delikatnym 
podświetleniem ledowym ułatwiającym pracę w nocy lub ciemnym pomieszczeniu?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 18: „pkt. III.4  

Czy Zamawiający dopuści: Panel centralny sterujący wbudowany w barierki od strony 
zewnętrznej. Panel sterujący wyposażony minimum w funkcję regulacji segmentu oparcia 
pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, CPR, krzesła kardiologicznego 
(automatyczne krzesło). . Panel z możliwością blokady poszczególnych funkcji. Panel 
wyposażony w optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.?” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 19: „pkt. III.5 
Czy Zamawiający dopuści: Panel centralny bez dodatkowego przyci-sku umożliwiający 
dowolne zaprogramo-wanie dowolnej pozycji.?” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: „pkt. III.6 

Czy Zamawiający dopuści: Dodatkowy pilot przewodowy z przyciskami membranowymi oraz 
czytelnymi piktogramami użytej funkcji. Przyciski membranowe płaskie, odporne na uderzenia 
i środki dezynfekcyjne, z delikatnym podświetleniem ledowym ułatwiającym pracę w nocy lub 
ciemnym pomieszczeniu?” 

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Pytanie 21: „pkt. III.7 
Czy Zamawiający dopuści: Nie, łózko standardowo wyposażone w automatyczną pauzę na 
30st. oraz możliwość zatrzymania segmentu oparcia pleców w pozycji wg wskazania 
kątomierza na ramie łóżka?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 22: „pkt. III.8 

Czy Zamawiający dopuści?:  

Elektryczne regulacje: 

- segment oparcia pleców od 0 do 62 stopni   

- segment uda od 0 do 20 stopni  

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 12 stopni  

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 12 stopni” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 23: „pkt. III.10 

Czy Zamawiający dopuści: Łóżko bez sygnalizacji dźwiękowej informującej o najniższej 
pozycji leża.?” 

Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 24: „pkt. III.11 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wysięgnika dla pacjenta z 
uchwytem na rękę?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 25: „pkt. III.11 

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia osobnego materaca podkładowego 10cm a  
w zamian dopuści materac zmiennociśnieniowy bezpośrednio kładziony na leże zawierający 
w swojej budowie dolną warstwę właśnie podkładową z pianki piliuretanowej? 

Takie rozwiązanie jest bardzie funkcjonalne i długożywotne od wymaganego” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytania od nr 26 do nr 35 dotycz ą - Materac przeciwodle żynowy – 8 szt. 
Pytanie 26: „pkt. I.8 

Czy Zamawiający dopuści: Materac o wymiarach około 203 cm x 86 cm x 17,5 cm, pasujący 
do zaoferowanego łóżka. Materac zawierający podkład piankowy o gr, 6 cm?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 27: „pkt. II.3 

Czy Zamawiający dopuści: Komory umieszczone w rzędach napełniają się powietrzem i 
opróżniają naprzemiennie (co druga) w cyklu 10 minut. Komory w sekcji głowy stale 
napełnione powietrzem.?” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 28: „pkt. II.4 
Czy Zamawiający dopuści: Materac zbudowany z 20 poprzecznych komór wykonanych z 
elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu, zapewniającego wieloletnie użytkowanie. 
Materac bez-pośrednio kładziony na leże (wyposażony w podkład piankowy), nie 
wymagający stosowania jakiś materacy podkładowych? 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 29:  „pkt. II.6 

Czy Zamawiający dopuści: Materac nie wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i 
rotacji pacjenta?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 30: „pkt. II.7 

Czy Zamawiający dopuści: Materac bez funkcji rotacji w trybie statycznym i 
zmiennociśnieniowym.?” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 31: „pkt. II.8 

Czy Zamawiający dopuści: Materac bez funkcji przechyłów bocznych i rotacji pacjenta 
uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac.?” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 32: „pkt. II.9 

Czy Zamawiający dopuści: Materac wyposażony w system pozwalają-cy na odprowadzenie 
wilgoci i ciepła z wnętrza materaca, co pozwala osuszyć powietrze otaczające komory ora 
zapewnić pacjentowi większy komfort?” 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 33: „pkt. II.15 
Czy Zamawiający dopuści: Zestaw rur łączących pomiędzy pom-pą, a materacem 
powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem dzięki któremu nie dojdzie 
do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza?” 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 34: „pkt. II.16 

Czy Zamawiający dopuści: Przewód elektryczny odłączalny od pompy?” 
Odpowied ź 34: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 35: „pkt. II.17 

Czy Zamawiający dopuści: Pompa materaca automatycznie dostosowuje ciśnienie 
wewnątrz materaca do wskaźnika masy ciała (BMI) oraz pozycji pacjenta w cyklu 10 ±2 
minut dla trybu naprzemiennego, oraz w cyklu ciągłym dla trybu stałego niskiego ciśnienia. 
Bez potrzeby manualnego ustawiania w zależności od masy ciała pacjenta. Dodatkowo 
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pompa z funkcją manualnego doregulowania ciśnienia w komorach w zależności od 
indywidualnych potrzeb pacjenta?” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w 
kolumnie „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 

Pytanie 36: „zapisy umowy   
Wnosimy o dodanie zapisu ze łączne kary umowne naliczone na podstawie par 5 ust. 1 pkt 
a i b nie moga byc wyższe niz 10% wartości umowy  
Wnosimy o dodanie do umowy zapisu ze strony przewiduja możliwość zmiany umowy 
(aneksu) w przypadku gdy dotrzymanie terminu realizacji nie bedzie mozliwe z przyczyn nie 
lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegolnosci ze wzgledu na okolicznosci leżące po 
stronie Zamawiającego.” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 37: „warunki gwarancji pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści: Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy 
niż 7 dni roboczych lub 14 dni roboczych w przypadku konieczności ściągnięcia części z 
zagranicy?” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 38: „warunki gwarancji pkt 5 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu 
dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy zamiennie analogiczny 
element dostawy.?” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 39: „Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sygnalizacji dźwiękowej informującej o zwolnionej 

blokadzie kół?” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania od nr 40 do nr 63 dotycz ą załącznika nr 1.2, Łó żko intensywnego nadzoru 
z wyposa żeniem – 8 szt. 
Pytanie 40:    „Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci dwóch kolumn o 

przekroju cylindrycznym, które stanowią 4 pkt podparcia leża, są systemem 
nowocześniejszym oraz łatwym do dezynfekcji dzięki eliminacji miejsc trudnodostępnych?” 
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Odpowied ź 40: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 41:  „Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi, lakierowanymi, zabezpieczonymi przed rdzą 

szynami bocznymi na akcesoria ?” 
Odpowied ź 41: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 42:  „Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230mm?” 
Odpowied ź 42: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
 
Pytanie 43:   „Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości 395-775mm (skok 

380mm)?” 
Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 44:   „Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg 

oraz z maksymalną wagą pacjenta 185kg zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 
z uwagi na przeznaczenie łóżka na intensywny nadzór? Zwracamy uwagę, iż wymóg wagi 
pacjenta minimum 220kg wymusza zaoferowanie łóżka o całkowitym bezpiecznym 
obciążeniu roboczym 285kg, tj 220kg + wymagane przez normę bezpieczeństwa 65kg na 
materac, akcesoria i ciężar przenoszony przez akcesoria?” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego, tj. przy 
zachowaniu maksymalnej wagi pacjenta minimum 220 kg . W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja 
techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 45: „Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem w całości wypełnionym tworzywowymi panelami 

z polipropylenu oraz z możliwością wsunięcia kasety pod materac lub pacjenta zatem nie ma 
potrzeby stosowania tunelu na kasetę?” 

Odpowied ź 45: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 46:   „Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami zwalniającymi mechanizm przedłużenia leża 
umieszczonymi przy szczycie nóg, w konstrukcji podpierającej szczyt? Rozwiązanie 
tożsame.” 

Odpowied ź 46: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
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pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 47:    „Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stały szczyt, który nie porusza się wraz z 
leżem podczas podnoszenia lub ustawiania pozycji Trendelenburga, zatem łóżko 
wyposażone jest w klasyczne, okrągłe (nie stożkowe), jednoosiowe krążki odbojowe? 
W przypadku stałego szczytu krążki stożkowe oraz dwuosiowe są zbędnym wyposażeniem, 
gdyż stały szczyt eliminuje ryzyko uszkodzenia parapetu, panelu nadłóżkowego itp.” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 48:  „Czy Zamawiający dopuści łózko z dwoma uchwytami stabilizującymi materac na leżu oraz 

dodatkowo z leżem wyprofilowanym w sposób ograniczający przesuwanie się materaca 
(podniesione brzegi)?” 

Odpowied ź 48: : Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 49: „Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją wizualną, graficzną informującą 
o zwolnionym/zablokowanym hamulcu bez konieczności emisji dodatkowego dźwięku?” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 50: „Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem wbudowanym w barierki po stronie zewnętrznej 

bez wbudowanego wyświetlacza LCD?”  
Odpowied ź 50: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 

Pytanie 51: „Czy Zamawiający dopuści łózko z panelem centralnym, który posiada przyciski z 
zaprogramowanymi pozycjami najczęściej stosowanymi, zatem nie ma potrzeby 
wyposażenia panelu w przycisk do zapamiętania pozycji?” 

Odpowied ź 51: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
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Pytanie 52: „Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą paneli wbudowanych w barierki 
boczne (od wewnątrz i zewnątrz) oraz panelu centralnego, łóżko bez dodatkowego pilota 
przewodowego, który często ulega uszkodzeniom, np. z powodu upadku na podłogę lub 
uszkodzenia przewodu w wyniku zaplątania się w barierki boczne?” 

Odpowied ź 52: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 53:  „Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego zatrzymania segmentu pleców 
jedynie w pozycji 30o przy regulacji w dowolnym kierunku za pomocą przycisków w panelu 
centralnym oraz panelach wbudowanych w barierki boczne?”. 

Odpowied ź 53: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 54:  „Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja segmentu pleców w zakresie  
0-64 stopni, uda w zakresie 0 – 32 stopni ?” 

Odpowied ź 54: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 55: „Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża tylko za pomocą centralnego 
panelu sterowania oraz paneli wbudowanych w barierki boczne?” 

Odpowied ź 55: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 56: „Czy Zamawiający dopuści łóżko z sygnalizacją diodową, optyczną informującą o najniższej 

pozycji leża?” 
Odpowied ź 56: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 57: „Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200cm x 86cm x 18,5cm?” 
Odpowied ź 57: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. Przy zachowaniu kompatybilno ści z zaoferowanym łó żkiem. 
 
Pytanie 58: „Czy Zamawiający dopuści materac z trybem zmiennociśnieniowym co trzecia, z funkcją trybu 

statycznego, z możliwością powrotu do trybu zmiennociśnieniowego przez personel?” 
Odpowied ź 58: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 59: „Czy Zamawiający dopuści materac pracujące w trybie zmiennociśnieniowym, w stałym cyklu 
trwającym 10 minut?” 

Odpowied ź 59: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 60: „Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 18stu komór?” 
Odpowied ź 60: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
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parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 61: „Czy Zamawiający dopuści materac nie wyposażony w funkcję rotacji pacjenta?” 
Odpowied ź 61: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 62: „Czy Zamawiający dopuści materac z podłączeniem prostym do pompy?”  
Odpowied ź 62: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 63: „Czy Zamawiający dopuści materac z pompą posiadającą na panelu sterowania pompy: 

alarm niskiego ciśnienia, alarm braku zasilania i alarm serwisowy oznaczone oddzielnym 
piktogramem i diodą?”  

Odpowied ź 63: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
Uwaga: pytania od nr 64 do nr 79 dotycz ą II.  ŁÓŻKO INTENSYWNEGO NADZORU - PARAMETRY 
Pytanie 64:   „Czy Zamawiający w pkt.6 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie długość całkowita wynosi 2150 mm, a szerokość całkowita 970 mm?” 
Odpowied ź 64: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 65:  „Czy Zamawiający w pkt.7 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 395 mm do 785 mm?” 
Odpowied ź 65: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 66:  „Czy Zamawiający w pkt.8 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie bezpieczne obciążenie robocze 250 kg?” 
Odpowied ź 66: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego, tj. przy 
zachowaniu maksymalnej wagi pacjenta minimum 220 kg . W przypadku zaoferowania asortymentu 
dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja 
techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 67: „Czy Zamawiający w pkt.9 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie maksymalna waga pacjenta 220 kg?” 
Odpowied ź 67: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 68:   „Czy Zamawiający w pkt.11 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie leże wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, 
przymocowanymi na stałe do leża?” 

Odpowied ź 68: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 69: „Czy Zamawiający w pkt.15 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

posiadające 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?” 
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Odpowied ź 69: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 70: „Czy Zamawiający w pkt.17 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

posiadające 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?” 

Odpowied ź 70: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 71: „Czy Zamawiający w pkt.18 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

z możliwością powieszenia pilota na barierkach., powieszenie drenażu lub worków 
urologicznych pod leżem z obu stron łóżka ?” 

Odpowied ź 71: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 72: „Czy Zamawiający w pkt.20 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

z możliwością przedłużenie leża o 200 mm od strony nóg pacjenta, bez użycia narzędzi, 
mechanizm umieszczony od strony nóg pod leżem łóżka?” 

Odpowied ź 72: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 73: „Czy Zamawiający w pkt.22 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

wyposażone w krążki odbojowe na każdym rogu leża?” 
Odpowied ź 73: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 74: „Czy Zamawiający w pkt.23 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

łóżko bez  kieszeni zabezpieczającej pilota, w czasie transportu pilot może być zawieszony 
na szczycie łóżka?” 

Odpowied ź 74: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Uwaga: pytania od nr 75 do nr 87 dotycz ą III ŁÓŻKO INTENSYWNEGO NADZORU – FUNKCJE i 
WYPOSAŻENIE 
Pytanie 75: „Czy Zamawiający w pkt.1 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

bez paneli sterujących w barierkach od wewnątrz dla pacjenta? 
Sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka odbywa się za pomocą pilota pacjenta, oraz 
centralnego panelu sterującego.” 

Odpowied ź 75: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 76: „Czy Zamawiający w pkt.2 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 
gdzie panel dla personelu medycznego nie posiada wyświetlacza LCD, można go zawiesić 
na szczycie łóżka od strony nóg?” 

Odpowied ź 76: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 77: „Czy Zamawiający w pkt.6 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie pilot przewodowy bez wyświetlacza LCD,  o wybranej funkcji informuje kolorowa 
dioda?” 

Odpowied ź 77: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 78: „Czy Zamawiający w pkt.7 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

posiadające możliwość płynnej regulacji położenia segmentu oparcia pleców w całym 
dostępnym zakresie?” 

Odpowied ź 78: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 79: „Czy Zamawiający w pkt.9 Specyfikacji technicznej dopuści Łóżko intensywnego nadzoru, 

gdzie regulacja wysokości odbywa się za pomocą pilota i panelu centralnego?” 
Odpowied ź 79 Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
 
Uwaga: pytanie nr 80 dotyczy Materac przeciwodle żynowy – 8 szt. I. INFORMACJE OGÓLNE: 
Pytanie 80: „Czy Zamawiający w pkt.8 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, o 

wysokości większej niż 13 cm?  
Uzasadnienie: 
Im większa ilość komór w materacu oraz ich wysokość tym większa jest skuteczność 
medyczna materaca. 
Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP” 

Odpowied ź 80: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w zał ączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Uwaga: pytania od nr 81 do nr 87 dotycz ą Materac przeciwodle żynowy – 8 szt. II. PARAMETRY i 
FUNKCJE: 
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Pytanie 81: „Czy Zamawiający w pkt.1 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, 
którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny? 
Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie tzw. bezdotykowej 
terapii odleżyn tj. np. dokonywanie odcinkowego wyłączenia komór w materacu istniejącej 
odleżyny. 
Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP” 

Odpowied ź 81: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 82: „Czy Zamawiający w pkt.3 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, 

którego komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o 
regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? 

 Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego 
materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% 
większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3). 

 Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP” 

Odpowied ź 82: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 83: „Czy Zamawiający w pkt.4 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy,  
  wykonany z większej ilości komór niż 16? 

Uzasadnienie: im większa ilość komór w materacu oraz ich wysokość tym większa jest 
skuteczność medyczna materaca. 
Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych” 

Odpowied ź 83: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 84: „Czy Zamawiający w pkt.6 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, o 

większym zakresie regulacji niż 10-20 minut, posiadającym możliwość regulacji osobną dla 
każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji 
bocznej? 

 Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.” 

Odpowied ź 84: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 85: „Czy Zamawiający w pkt.7 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, 

którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w 
trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym? 



 

strona 15 z 15 

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia 
dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron 
rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej 
skuteczne medycznie. 

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.” 

Odpowied ź 85: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 86: „Czy Zamawiający w pkt.8 Specyfikacji technicznej dopuści Materac przeciwodleżynowy, 

którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy? 
Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia 
dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron 
rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej 
skuteczne medycznie. 
Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.” 

Odpowied ź 86: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. W 
przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego ni niejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w załączniku nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”) , w kolumnie „Wymagane funkcje / 
parametry”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano 
w danej pozycji. 
 
Pytanie 87: „Czy Zamawiający w pkt.18 Specyfikacji technicznej wymaga, aby pompa posiadała alarm 

przeglądu serwisowego? 
Jest to funkcja polegająca na informowaniu użytkownika o wymaganym przeglądzie 
technicznym  
urządzenia, która nie ma nic wspólnego z jego awarią. Funkcja ta wynika z faktu zliczania 
przez urządzenie tzw. przepracowanych roboczogodzin oraz po upływie czasu 
przepracowania urządzenia wzywa za pomocą alarmu przeglądu serwisowego 
użytkownika do wykonania tzw. przeglądu okresowego, stanu technicznego tego 
urządzenia. 
Opisana przez Zamawiającego funkcja alarmu serwisowego to jedynie tzw. Service Alarm  
tj. alarm serwisowy. Jest to informacja informująca o tym, że urządzenie nie powinno być 
dalej używane  
ze względu na swoje aktualne problemy techniczne tj. niesprawność swoich elementów  
np. elektrozaworów. Jest to wyraźnie sformułowane w zapisie „service alarm with error 
code”  
oznaczającym w tłumaczeniu „alarm serwisowy z kodem błędu”  
tj. wskazaniem rodzaju usterki. 
W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca 
niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.” 

Odpowied ź 87: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
 Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert przedłużony pismem nr TAM-587/1-PN/90-2020 z dnia 16.10.2020 r. (modyfikacja 1) do dnia 
23.10.2020 r. do godziny 10.00  oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 
 

 
  


