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Certyfikat Jakości 
ISO 9001-2015 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w Koszalinie 
75-720 KOSZALIN, ul. Szpitalna 2 

 

Koszalin, dnia 16.06.2020 r. 
M-2373-08/2020 
 
 
 

Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia do oddziału chorób 
wewnętrznych dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-08/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania:  
 
Zadanie 1 
Łóżko szpitalne – 15 kompletów 
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści profile 4x3 cm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szerokość 970 mm przy szerokości leża 850 mm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szerokość 1020 mm przy szerokości leża 900 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 4 
Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści śruby blokujące przedłużenie, które umożliwiają płynną regulację 
długości i są równoważne do opisanych? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 5 
Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści barierki składające się z czterech poprzeczek składane za pomocą 
dźwigni pod leżem oraz blokowane automatycznie po osiągnięciu maksymalnej wysokości? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 6 
Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści tryb blokady pojedynczo funkcji co w żaden sposób nie wpływa na 
funkcjonalność? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 7 
Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści regulację do 815 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK. 
  
Zadanie 2 
Łóżko szpitalne – 7 kompletów 
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PYTANIE NR 8 
Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści profile 4x3 cm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 9 
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szerokość 970 mm przy szerokości leża 850 mm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 10 
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szerokość 1020 mm przy szerokości leża 900 mm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 11 
Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści śruby blokujące przedłużenie, które umożliwiają płynną regulację 
długości i są równoważne do opisanych? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 12 
Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści barierki składające się z czterech poprzeczek składane za pomocą 
dźwigni pod leżem oraz blokowane automatycznie po osiągnięciu maksymalnej wysokości? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 13 
Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści tryb blokady pojedynczo funkcji co w żaden sposób nie wpływa na 
funkcjonalność? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 14 
Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści regulację do 815 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 

 
Szafka przyłóżkowa 

 
PYTANIE NR 15 
Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści wysokość 910 mm, wymiary blatu bocznego 660x430 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 16 
Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści regulację 800 – 1100 mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 17 
Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści blat boczny wyposażony w rat wykonany z wytrzymałego tworzywa 
ABS w kolorze białym? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 18 
Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści blat główny i boczny wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w 
kolorze białym? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 19 
Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści drzwiczki bez mechanizmu samo domykającego? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 20 
Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści wolną przestrzeń wysokości 11 cm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
Zadanie 3.1 – Łóżka szpitalne – 15 kpl.   
PYTANIE NR 21 
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści konstrukcję nośną w postaci podwójnych ramion wnoszących, 
bardzo stabilną posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów 
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podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka, ramiona wykonane z profilu stalowego o przekroju 50x30 
mm, w każdym narożniku krążki odbojowe? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 22  
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści kabel zasilający w przewodzie prostym oraz uchwyt pod szczytem 
łóżka do powieszenia przewodu? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 23 
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda 
ekwipotencjalnego? 
ODPOWIEDŹ: TAK. Zapis usunięty z załącznika 3.1 i 3.2 

 
PYTANIE NR 24 
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wymiary całkowite łóżka: długość 2230 mm, szerokość z 
zamontowanymi barierkami 980 mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 25 
Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe – ABS wyjmowane od strony głowy i 
nóg, szczyt od strony nóg wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego przypadkowym 
wyjęciem?  
ODPOWIEDŹ: TAK 

 
PYTANIE NR 26 
Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome wypełnione płytami 
HPL (po jednej płycie na każdy segment leża), płyty gładkie, łatwo demontowalne, nadające się do 
dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem; segment miednicy stały, stalowy 
lakierowany proszkowo? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 27 
Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści leże wyposażone w 4 ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się 
materaca? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 28 
Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o długości 790 mm (segment 
oparcia pleców), 170 mm (segment miednicy), 320 mm (segment uda), 620 mm (segment podudzia) 
oraz szerokości 830 mm wraz z funkcji przedłużania leża o 300 mm i czterema otworami we wszystkich 
narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego, mechanizm blokujący przedłużenie w 
postaci zatrzasków? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 29 
Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe, 
zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (bez konieczności stosowania „przedłużenia barierki do 
całej długości” opisanej w pkt. 24), barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / 
odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego, nie 
powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, system opuszczania barierek 
bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy 
wykonywane przez personel medyczny, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, 
wysokość barierek 43 cm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 30 
Czy (w pkt. 15 i 16) Zamawiający dopuści pilota bez funkcji autokonturu? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 31 
Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia 
dostępnych regulacji elektrycznych?  
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ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 

PYTANIE NR 32 
Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści w celach bezpieczeństwa oraz wykluczenia uruchomienia funkcji 
niewskazanej dla danego pacjenta możliwość blokady (za pomocą klucza magnetycznego) przez 
personel funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycja „krzesła 
kardiologicznego, pozycja CPR) w celu udostępnienia pacjentowi funkcji podstawowych tj. regulacja 
segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 33 
Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 
815 mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie 
dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 34 
Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pleców 65o oraz regulację elektryczną uda 
45o? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 35 
Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o oraz anty-
Trendelenburga 15o? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 

 
                (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 
 

 
Dotyczy: Zadanie 3.2 – Łóżka szpitalne – 7 kpl.   
PYTANIE NR 36 
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści konstrukcję nośną w postaci podwójnych ramion wnoszących, 
bardzo stabilną posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów 
podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka, ramiona wykonane z profilu stalowego o przekroju 50x30 
mm, w każdym narożniku krążki odbojowe? ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 37 
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści kabel zasilający w przewodzie prostym oraz uchwyt pod szczytem 
łóżka do powieszenia przewodu? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 38 
Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda 
ekwipotencjalnego? 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zapis usunięty z załącznika 3.1 i 3.2 

 
PYTANIE NR 39 
Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wymiary całkowite łóżka: długość 2230 mm, szerokość                       
z zamontowanymi barierkami 980 mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
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PYTANIE NR 40 
Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe – ABS wyjmowane od strony głowy i 
nóg, szczyt od strony nóg wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego przypadkowym 
wyjęciem?  
ODPOWIEDŹ: TAK 

 
PYTANIE NR 41 
Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome wypełnione płytami 
HPL (po jednej płycie na każdy segment leża), płyty gładkie, łatwo demontowalne, nadające się do 
dezynfekcji, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem; segment miednicy stały, stalowy 
lakierowany proszkowo? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 42 
Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści leże wyposażone w 4 ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się 
materaca? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 43 
Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o długości 790 mm (segment 
oparcia pleców), 170 mm (segment miednicy), 320 mm (segment uda), 620 mm (segment podudzia) 
oraz szerokości 830 mm wraz z funkcji przedłużania leża o 300 mm i czterema otworami we wszystkich 
narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego, mechanizm blokujący przedłużenie w 
postaci zatrzasków? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 44 
Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe, 
zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (bez konieczności stosowania „przedłużenia barierki do 
całej długości” opisanej w pkt. 24), barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / 
odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego, nie 
powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, system opuszczania barierek 
bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy 
wykonywane przez personel medyczny, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, 
wysokość barierek 43 cm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 45 
Czy (w pkt. 15 i 16) Zamawiający dopuści pilota bez funkcji autokonturu? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 46 
Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia 
dostępnych regulacji elektrycznych?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 47 
Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści w celach bezpieczeństwa oraz wykluczenia uruchomienia funkcji 
niewskazanej dla danego pacjenta możliwość blokady (za pomocą klucza magnetycznego) przez 
personel funkcji zaawansowanych (Trendelenburg, anty-Trendelenburg, pozycja „krzesła 
kardiologicznego, pozycja CPR) w celu udostępnienia pacjentowi funkcji podstawowych tj. regulacja 
segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 48 
Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 
815 mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” nie 
dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 
PYTANIE NR 49 
Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pleców 65o oraz regulację elektryczną uda 
45o? 
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ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 
 

PYTANIE NR 50 
Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o oraz anty-
Trendelenburga 15o? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ. 

 

 
                (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

 
 
Dotyczy: Zadanie 3.4 – Materac – 7 kpl.   
PYTANIE NR 51 
Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do 4-segmentowego leża bez konieczności 
stosowania nacięć? 
ODPOWIEDŹ: TAK 

 
PYTANIE NR 52 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach zadania nr 3.4 Zamawiający oczekuje dostarczenia 7 szt. 
materaców o wymiarach 90x200 cm oraz 7 szt. materaców o wymiarach 215x100 cm?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje dostarczenia do zadania 3.4 – 7 kompletów materacy 
dostosowanych do łóżka o wymiarach całkowitych 90x200. Pkt.7 winien zostać usunięty. Natomiast w 
zadaniu 3.5 Zamawiający oczekuje dostarczenia 15 kompletów materacy dostosowanych do łózka o 
wymiarze całkowitym 215x100. Pkt 6 winien zostać usunięty. 
 
 
Dotyczy: Zadanie 3.5 – Materac – 15 kpl.   
PYTANIE NR 53 
Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do 4-segmentowego leża bez konieczności 
stosowania nacięć? 
ODPOWIEDŹ: TAK 

 
PYTANIE NR 54 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach zadania nr 3.5 Zamawiający oczekuje dostarczenia 7 szt. 
materaców o wymiarach 90x200 cm oraz 7 szt. materaców o wymiarach 215x100 cm?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje dostarczenia do zadania 3.4 – 7 kompletów materacy 
dostosowanych do łóżka o wymiarach całkowitych 90x200. Pkt.7 winien zostać usunięty. Natomiast w 
zadaniu 3.5 Zamawiający oczekuje dostarczenia 15 kompletów materacy dostosowanych do łózka o 
wymiarze całkowitym 215x100. Pkt 6 winien zostać usunięty. 
 

PYTANIE NR 55 
Proszę o podanie szczegółów: 
- rozmieszczenie nacięć (jaka ma odległość pierwszego nacięcia i pozostałych od początku materaca) 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3.4 i 3.5 
- jaka ma być głębokość nacięć 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3.4 i 3.5 
 
PYTANIE NR 56 
- czy nacięcia mają być obustronne , czy tylko z jednej strony 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3.4 i 3.5 
 
PYTANIE NR 57 
- jaka ma być gęstość pianki w kg/m³ 
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ODPOWIEDŹ: dla materaca o grubości min12cm – do 14 cm – 28kg/m3, dla materaca o grubości  
powyżej 14 cm 25kg/m3 
 
PYTANIE NR 58 
Zadanie 3.1 – 15 kpl. Łóżek szpitalnych  
Czy Zamawiający dopuści łóżka z rama wykonana z profili stalowych 50x30 oraz ramionami 
wykonanymi z profili 40x40x3mm ? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 59 
Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 1030mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 60 
Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 990mm?  
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 61 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi płyta HPL montowana na stałe?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 62 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 850mm? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 63 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją płynnego przedłużania leża o 150mm z mechanizmem 
blokującym przedłużenie w postaci pokręteł? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 64 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi metalowymi, w których odblokowywanie 
odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza i opuszczenie barierki?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 65 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 360mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 66 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 400mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 67 
Zadanie nr 3.2  7 kpl. Łóżek szpitalnych  
Czy Zamawiający dopuści łóżka z rama wykonana z profili stalowych 50x30 oraz ramionami 
wykonanymi z profili 40x40x3mm  
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 68 
Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 1030mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 69 
Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 990mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 70 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi płyta HPL montowana na stałe?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 71 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 850mm? 
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ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 72 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją płynnego przedłużania leża o 150mm z mechanizmem 
blokującym przedłużenie w postaci pokręteł? 
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 73 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z barierkami bocznymi metalowymi  w których odblokowywanie 
odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza i opuszczenie barierki?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 74 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 360mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 75 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 400mm?  
ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ 

 
PYTANIE NR 76 
Zadanie nr 3.4 Materace 7 kompletów 
Prosimy o wyjaśnienie jakich ilości w jakim wymiarze oczekuje Zamawiający?  
ODPOWIEDŹ: Do załącznika nr 3.4 Zamawiający oczekuje 7 kompletów materacy dostosowanych do 
łóżek o wymiarze całkowitym 90x200. 
 
PTYANIE NR 77 
Załącznik 3.1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm oraz szerokości 995mm? 
ODPOWIEDŹ:  TAK 
 
PYTANIE NR 78 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 79 
Załącznik 3.2 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 995mm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 80 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370mm do 735mm? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 81 
Załącznik 3.3 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której blat boczny obraca się wraz z korpusem? 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 82 
Załącznik 3.4 oraz 3.5 
W związku z niejasnym opisem zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści materac szpitalny 
o wymiarach 200cmx 86 cm z nacięciami dostosowanymi do leża 4 segmentowego? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3.4 i 3.5 
 
PYTANIE NR 83 
Wzór umowy 
W paragrafie 6 ust. 1 i ust. 3 prosimy o zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłoka". 
ODPOWIEDŹ: Zarówno zwłoka, jak i opóźnienie oznacza niewykonanie zobowiązania w terminie 
wnikającym z czynności prawnej.  Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w 
terminie, a zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia jako działania lub zaniechania zawinionego. 
Zamawiający nie zmieni w tym zakresie umowy. 
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PYTANIE NR 84 
W paragrafie 6 ust. 2 prosimy o uzupełnienie aktualnego zapisu w następujący sposób: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdy rozpoczęty dzień nie przystąpienia do 
naprawy, o której mowa w § 5 ust. 11 w wysokości 0,3% wartości brutto umowy określonej w §1 ust. 3, 
chyba, że nie przystąpienie spowodowane jest okolicznościami spowodowanymi siłą wyższą albo 
leżącymi po stronie Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu umowy. 
 
PYTANIE NR 85 
Czy Zamawiający dopuści dodanie w umowie zapisu który przewiduje możliwość zmiany terminu 
realizacji umowy w przypadku przeszkód w realizacji w pierwotnym terminie spowodowanych siłą 
wyższą albo okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia. Dostawa jest 
dodatkowo punktowana. 
 
PYTANIE NR 86 
Załącznik nr 3.1 
Łóżko szpitalne – 15 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja jest wykonana ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej 
stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu? Leże podparte w 4 pkt. 
Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo 
ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. W każdym narożniku krążki odbojowe. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko: 
Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda świecąca 
stałym światłem. Kabel zasilający w przewodzie gładkim wraz z uchwytem do powieszenia przewodu na 
szczycie łóżka. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu 3.1 i 3.2. 
 
PYTANIE NR 88 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty tworzywowe (polietylen o dużej gęstości HDPE) są 
wyjmowane od strony nóg i głowy?  
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 89 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże (4 segmenty w tym 3 ruchome) jest wypełnione lekkimi 
panelami z tworzywa ABS; Każdy segment pokryty pojedynczym panelem (dwa z nich o wadze poniżej 
1 kg); Wyjmowane panele leża; Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem 
poprzez system zatrzaskowy; Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 90 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wyposażone jest w 4 uchwyty, które w zupełności 
wystarczą aby zapobiec przesuwaniu się materaca? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 91 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach 219,5cm x 101 cm i czterema otworami we 
wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego? Mechanizm blokujący 
przedłużenie w postaci zatrzasków. 
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 92 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z rozwiązaniem stosowanym w łóżkach Premium: barierki boczne 
tworzywowe dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (zgodne z normą 60601-2-52)? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 10 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

 
PYTANIE NR 93: 
Zamawiający zauważył, iż funkcja CPR jest wykorzystywana w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 
dla tego niezmiernie ważne jest aby dostęp do niej był jak najszybszy. Wyobraźmy sobie sytuację, że 
musimy użyć dźwigni CPR, która jest jedna pod segmentem pleców, a znajdujemy się po przekątnej 
łóżka. Musimy wtedy obejść całe łóżko aby ją uruchomić, co znacznie wydłuża czas. Znacznie lepszym 
rozwiązaniem jest aby łóżko posiadało dwie dźwignie po jednej z każdej strony najlepiej w środkowej 
części łóżka, wtedy praktycznie z obu stron łóżka jesteśmy w stanie ją uruchomić nie ruszając się z 
miejsca. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania i zmianę punktacji: Pojedyncza dźwignia przy 
segmencie pleców – 0pkt, 2 dźwignie (po jednej z każdej strony) w środkowej części łóżka -5 pkt. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuścił dwie osobne dźwignie, które 
opuszczają różne części łóżka i działają osobno, dlatego zastosował punktację 0 pkt. Zamawiający 
dopuszcza możliwość jednej dźwigni po obu stronach łóżka, która powoduje jego opuszczenie. 
Dźwignia może być zamontowana w środkowej części łóżka.   
 
PYTANIE NR 94 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i  
antyTrendelnburga wynosi 14 stopni? W praktyce różnica jednego stopnia będzie nieodczuwalna 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 95 
Czy możemy uznać za zbędną możliwość zamontowania przedłużenia barierek do całej długości jeśli 
oferujemy barierki na całej długości? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 96 
Załącznik nr 3.2 
Łóżko szpitalne – 7 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja jest wykonana ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej 
stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu? Leże podparte w 4 pkt. 
Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo 
ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno- serwisowych. W każdym narożniku krążki odbojowe. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 97 
Czy Zamawiający dopuści łóżko: 
Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci elektrycznej – dioda świecąca 
stałym światłem. Kabel zasilający w przewodzie gładkim wraz z uchwytem do powieszenia przewodu na 
szczycie łóżka. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. Zmiana opis przedmiotu zamówienia w zadaniu 3.1 i 3.2. 
 
PYTANIE  NR 98 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szczyty tworzywowe (polietylen o dużej gęstości HDPE) są 
wyjmowane od strony nóg i głowy?  
ODPOWIEDŹ: TAK 
 
PYTANIE NR 99 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże (4 segmenty w tym 3 ruchome) jest wypełnione lekkimi 
panelami z tworzywa ABS; Każdy segment pokryty pojedynczym panelem (dwa z nich o wadze poniżej 
1 kg); Wyjmowane panele leża; Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem 
poprzez system zatrzaskowy; Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 100 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wyposażone jest w 4 uchwyty, które w zupełności 
wystarczą aby zapobiec przesuwaniu się materaca? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 101 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach 219,5cm x 101 cm i czterema otworami we 
wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego? Mechanizm blokujący 
przedłużenie w postaci zatrzasków. 
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ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ 
 
PYTANIE NR 102 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z rozwiązaniem stosowanym w łóżkach Premium: barierki boczne 
tworzywowe dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (zgodne z normą 60601-2-52)? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 103 
Zamawiający zauważył, iż funkcja CPR jest wykorzystywana w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta 
dla tego niezmiernie ważne jest aby dostęp do niej był jak najszybszy. Wyobraźmy sobie sytuację, że 
musimy użyć dźwigni CPR, która jest jedna pod segmentem pleców, a znajdujemy się po przekątnej 
łóżka. Musimy wtedy obejść całe łóżko aby ją uruchomić, co znacznie wydłuża czas. Znacznie lepszym 
rozwiązaniem jest aby łóżko posiadało dwie dźwignie po jednej z każdej strony najlepiej w środkowej 
części łóżka, wtedy praktycznie z obu stron łóżka jesteśmy w stanie ją uruchomić nie ruszając się z 
miejsca. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania i zmianę punktacji: Pojedyncza dźwignia przy 
segmencie pleców – 0pkt, 2 dźwignie (po jednej z każdej strony) w środkowej części łóżka -5 pkt. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuścił dwie osobne dźwignie, które 
opuszczają różne części łóżka i działają osobno, dlatego zastosował punktację 0 pkt. Zamawiający 
dopuszcza możliwość jednej dźwigni po obu stronach łóżka, która powoduje jego opuszczenie. 
Dźwignia może być zamontowana w środkowej części łóżka. 
 
PYTANIE NR 104 
Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i 
antyTrendelnburga wynosi 14 stopni? W praktyce różnica jednego stopnia będzie nieodczuwalna.  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 105 
Czy możemy uznać za zbędną możliwość zamontowania przedłużenia barierek do całej długości jeśli 
oferujemy barierki na całej długości? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze SIWZ. 
 
PYTANIE NR 106 
Załącznik nr 3.4 
Materac – 7 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści Materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 12cm z nacięciami 
dostosowującymi materac do 4segmentowego leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny z 
zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem cieczy. Materace dostosowane do łóżek o 
wymiarze 219,5x101cm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z nowym opisem zadania 3.4. 
 
PYTANIE NR 107 
Załącznik nr 3.5 
Materac – 15 kompletów 
Czy Zamawiający dopuści Materac z pianki poliuretanowej o grubości min. 12cm z nacięciami 
dostosowującymi materac do 4segmentowego leża. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny z 
zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem cieczy. Materace dostosowane do łóżek o 
wymiarze 219,5x101cm? 
ODPOWIEDŹ: Dopuszczając łóżko o takich wymiarach Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów 
materaca. – Nowy opis zadania 3.5 
 
PYTANIE NR 108 
Załącznik 3.1 i Załącznik 3.2 
Czy zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 99,5cm a po zdjęciu barierek bocznych 96cm. 
ODPOWIEDŹ:. Zamawiający dopuści podaną szerokość do łóżek opisanych w zadaniu 3.1. W zadaniu 
3.2 zgodnie ze SIWZ. 
 

Elżbieta Czeszewska 
Dyrektor 
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