
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana 

Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, z podziałem na 16 części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-54-06/10 
l.dz.: ZP.KW-00283/10 

Data: 
14.09.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

I. Część nr 1 – ŁóŜka do intensywnej terapii – pozycja 1 – 2 szt. i 2 – 4 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem wypełnionym płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego 

montowanymi na stałe? Jeśli Zamawiający wymaga kieszeni na kliszę RTG, to lepiej by segmenty leŜa były 
nieruchome. Przy tym rozwiązaniu moŜna robić zdjęcia pacjentowi na całej długości leŜa. 

2. Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem wypełnionym w oparciu pleców płytą ze zmywalnego tworzywa, 
przeziernego dla promieni RTG, montowaną na stałe, a pozostałe części leŜa wypełnione profilowanymi, 
metalowymi lamelami bardzo łatwymi w dezynfekcji? 

3. Czy Zamawiający dopuści łóŜko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, wykonanymi z tworzywa 
sztucznego, poruszającymi się wraz z segmentami leŜa, spełniającymi wymiary normy PN–EN 60601–2–38 
co do konstrukcji łóŜek szpitalnych; co podwyŜsza bezpieczeństwo i pomaga zapobiegać upadkom szpitalnym 
pacjentom? 

4. Czy Zamawiający dopuści łóŜko z barierkami bocznymi podwójnymi, dzielonymi, wykonanymi z tworzywa 
sztucznego, poruszającymi się wraz z segmentami leŜa, które blokują się na dwóch wysokościach? 

5. Czy Zamawiający dopuści łóŜko z dźwignią CPR zlokalizowaną po obu stronach w części plecowej łóŜka? Jest 
to powszechnie stosowane rozwiązanie. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóŜko z antystatycznymi, pojedynczymi kołami o średnicy 15 cm z podwójną centralną 
blokadą, ale bez sygnalizacji  nie włączonej blokady? 

7. Czy Zamawiający dopuści łóŜko o szerokości przy całkowicie podniesionych barierkach 980 mm? 
8. Czy Zamawiający dopuści łóŜko ze szczytami wykonanymi w całości z tworzywa posiadającymi uchwyty 

do prowadzenia łóŜka wykonane ze stali chromowanej? Całe szczyty są bardzo łatwe w dezynfekcji i odporne na 
wilgoć i temperaturę. 

II.  Część nr 2 – ŁóŜka do intensywnej terapii – 16 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści łóŜko o długości całkowitej 2180 mm? 
2. Czy Zamawiający dopuści łóŜko ze szczytami wykonanymi w całości z tworzywa posiadającymi uchwyty 

do prowadzenia łóŜka wykonane ze stali chromowanej? Całe szczyty są bardzo łatwe w dezynfekcji i odporne 
na wilgoć i temperaturę. 

3. Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone dodatkowo w moŜliwość przedłuŜenia leŜa? Jest to parametr lepszy, 
podwyŜszający jakość łóŜka. 

4. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóŜka 2181 mm, z moŜliwością przedłuŜenia do długości 2361 mm? 
5. Czy Zamawiający dopuści łóŜko, w którym przezierne dla promieni RTG jest oparcie pleców? 
6. Czy w związku z wymogiem wypełnienia segmentów leŜa płytą laminatową, Zamawiający oczekuje, by płyty 

wypełniające leŜe były łatwo zdejmowane do dezynfekcji? 
7. Czy Zamawiajmy dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóŜka za pomocą paneli obustronnie wbudowanych 

w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady oraz paneli 
wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w elektryczną regulację kąta uniesienia segmentu oparcia pleców 
w zakresie 0 – 66º, kąta uniesienia segmentu uda w zakresie 0 – 35 º oraz dodatkowo kąta uniesienia segmentu 
podudzia w zakresie –23 – 0º? 

9. Czy Zamawiający oczekuje by łóŜko wyposaŜone było dodatkowo w elektrycznie regulowaną pozycję szokową 
dostępną z jednego przycisku wyróŜniającego się od innych przycisków, czyli funkcję, w której łóŜko rozpoczyna 
serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leŜa, a następnie przechyla się do pozycji anty – 
Trendelenburga? 

10. Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóŜka wyposaŜonego w akumulator, Zamawiający oczekuje rozwiązania 
opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla 
pozostałych? Takie rozwiązanie wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa zwłaszcza w sytuacjach szokowych. 

III. Zał ączniki do SIWZ 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Wordzie drogą 
elektroniczną na adres e – mail (…). 

 



 

ODPOWIEDZI:  

I. Część nr 1 – ŁóŜka do intensywnej terapii – pozycja 1 – 2 szt. i 2 – 4 szt. 

Ad. 1, 2, 3, 4, 6, 8 
Zamawiający nie dopuszcza łóŜek, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach. 

Ad. 5 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.1 do SIWZ – Szczegółowego 
opisu zamówienia: 
– dotychczasowy zapis:  

„Funkcja manualna CPR segmentu oparcia dostępna z obustronnych dźwigni zlokalizowanych w centralnej 
części leŜa z wyraźnym odróŜnieniem kolorystycznym”; 

– zastępuje się zapisem: 
„Funkcja manualna CPR segmentu oparcia dostępna z obustronnych dźwigni zlokalizowanych w centralnej lub 
plecowej części leŜa z wyraźnym odróŜnieniem kolorystycznym”. 

Ad. 7 
Zamawiający wymaga dostarczenia łóŜek o parametrach określonych w załączniku nr 1.1 do SIWZ – Szczegółowym 
opisie zamówienia. Proponowana przez Wykonawcę szerokość mieści się w zakresie podanym przez Zamawiającego. 
 
II.  Część nr 2 – ŁóŜka do intensywnej terapii – 16 szt. 

Ad. 1 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowego 
opisu zamówienia: 
– dotychczasowy zapis:  

„długość całkowita 2250 mm (+/- 50 mm)”; 
– zastępuje się zapisem: 

„długość całkowita minimum 2180 mm maksimum 2300 mm”. 

Ad. 2 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowego 
opisu zamówienia: 
– dotychczasowy zapis:  

„Szczyty łóŜka łatwo wyjmowane z ramy, wykonane z tworzywa odpornego na wilgoć i temperaturę”; 
– zastępuje się zapisem: 

„Szczyty łóŜka łatwo wyjmowane z ramy, wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i temperaturę”. 

Ad. 3, 6, 9, 10 
Zamawiający wymaga dostarczenia łóŜek o parametrach określonych w załączniku nr 1.2 do SIWZ – Szczegółowym 
opisie zamówienia. 

Ad. 4 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punktach 1 i 3. 

Ad. 5, 7, 8 
Zamawiający nie dopuszcza łóŜek, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach. 
 
III.  Załączniki do SIWZ 
Zamawiający, w dniu 10.09.2010 r.,  zamieścił załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 5 w formacie edytowalnym na swojej 
stronie internetowej. 
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