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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 29.06.2020 r. 
M-2373-14/2020 
 
 
 

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-2373-14/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania :  
 
PYTANIE NR 1 
Łóżko i materac szpitalny – 7 kompletów 
Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści profile 4x3 cm przy oferowanym obciążeniu w łóżku do 250 
kg, co pokazuje, że wytrzymałość takiego profilu  jest bardzo wysoka? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści metalowe panele o szerokości 80 mm każdy montowane 
na stałe? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający opuści łóżka z rama wykonana z profili stalowych 50x30 oraz ramionami 
wykonanymi z profili 40x40x3mm. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 4 
Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 990mm?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 5 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi płyta HPL montowana na 
stałe?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi płyta HPL odejmowaną?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
 
PYTANIE NR 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-810mm? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 2 - 

 

 

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

 

 
PYTANIE NR 8 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 360mm?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 9 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 400mm?  
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 10 

Pytanie do pkt 7. Wymiary całkowite: - Długość 2000mm, - Szerokość z zamontowanymi 

barierkami 900mm do 970 mm. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu łóżko szpitalne którego całkowite wymiary wynoszą 

długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-10mm) , szerokość zewnętrzna łóżka przy 

podniesionych barierkach nie większa niż 990 mm (+/-10mm). Oferowane rozwiązanie jest 

optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności oraz bardzo dobrze 

sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE NR 11 

Pytanie do pkt 8. Szczyty łóżka tworzywowe - Polipropylen, wyjmowane od strony nóg i głowy.  

Łóżko wyposażone w blokady zabezpieczające szczyty przed przypadkowym wyjęciem 

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 

równoważności, którego szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem 

kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi 

bądź zdjęcia blokad, konstrukcja zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do pacjenta w 

przypadku podjęcia działań RKO. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla 

zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce 

użytkowej. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE NR 12 

Pytanie do pkt 9. Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Wypełnienie leża panelami 

tworzywowymi - Polipropylen. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia lub każdy 

segment pokryty pojedynczym panelem. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie 

(maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele 

zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. 

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 

równoważności, którego, leże łóżka podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty 

leża wypełnione poprzecznymi tworzywowymi zdejmowanymi panelami ze zmywalnego 

tworzywa, odczepianymi z systemem zatrzaskiwania, zabezpieczone przed przesuwaniem się 

i wypadnięciem ,zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną 

resuscytację. Panele nadające się do dezynfekcji. Panel w części oparcia pleców wykonany z 

materiału HPL, do badań RTG , pozostałe segmenty podstawy leża wykonane z materiału 

tworzywowego. Zamawiający dopuszcza każdy segment pokryty pojedynczym panelem wg. 

szczegółowego opisu przedmiotu, stąd waga adekwatnie do wielkości oraz wykonania dwóch 

elementów w oferowanym leżu łóżka przekracza wagę 1 kg. Oferowane rozwiązanie jest 
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optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze 

sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE NR 13 
Pytanie do pkt 11. Łóżko szpitalne o wymiarach 200cm x 97 cm i czterema otworami we 
wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego. Mechanizm blokujący 
przedłużenie leża. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu łóżko szpitalne którego całkowite wymiary wynoszą 
długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-10mm) , szerokość zewnętrzna łóżka przy 
podniesionych barierkach nie większa niż 990 mm (+/-10mm) i czterema otworami we 
wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego. Łóżko posiadające 
mechanizm blokujący przedłużenia leża. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane 
dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej 
praktyce użytkowej. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 

PYTANIE NR 14 

Pytanie do pkt 13. Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie 

powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne 

składające się z trzech poziomych poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki 

odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz 

opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem 

palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) 

minimum 30mm odstępu. Wysokość barierki min 450mm 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 
równoważności, wyposażone w dzielone barierki boczne, opuszczane pod leże, poniżej 
wysokości materaca, nie powodujące poszerzenia łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej 
długości leża, możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki, dwoma ruchami 
(zwolnienie blokady, opuszczenie blokady). Wysokość barierki 400 mm. Oferowane 
rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz 
bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE NR 15 
Pytanie do pkt 14. Łóżko z elektryczną regulacją wysokości , segmentu pleców , segmentu 
uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie 
funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego 
użycia dostępnych regulacji elektrycznych.  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 

równoważności , posiadające, elektryczną regulację wysokości, segmentu oparcia pleców , 

segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. 

Wszystkie funkcje sterowane za pomocą głównego pilota sterowniczego. Dodatkowo w 

zestawie drugi pilot z regulacją elektryczną wysokości, segmentu oparcia pleców , segmentu 

uda z sygnalizacją diody LED każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. 

Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności 

łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
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PYTANIE NR 16 
Pytanie do pkt 16. W celach bezpieczeństwa oraz wykluczenia uruchomienia funkcji 
niewskazanej dla danego pacjenta możliwość pracy pilota w 3 trybach: Wszystkie funkcje 
odblokowane, Zablokowane funkcja Trendelenburga, Blokada wszystkich funkcji. 
Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne posiadające 
zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia 
przycisków uruchamiające dostępność odpowiednich funkcji, przyciski aktywacji/blokady na 
panelu dla personelu. Naciśnięcie przycisków aktywacji/ blokady na panelu sterowania 
aktywuje/ blokuje odpowiednie sterowniki. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie 
dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się 
w codziennej praktyce użytkowej. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 17 
Pytanie do pkt. 17. Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w 
sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Pojedyncza dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio 
przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. 
Dopuszcza się dwie dźwignie mechanicznej funkcji CPR umieszczone pod leżem (pod 
segmentem pleców) 
Czy Zamawiający przyzna 5 pkt. za dostępność dwóch dźwigni funkcji CPR segmentu pleców 
pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Jak sam 
Zamawiający wskazał, że ważna jest szybka reakcja na ratowanie życia pacjenta, dlatego 
dostępność dwóch dźwigni będzie zabezpieczać szybkość opuszczenia leża bez konieczności 
przemieszczania się personelu medycznego, a tym samym skraca czas reakcji do podjęcia 
działań.  
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 

PYTANIE NR 18 

Pytanie do pkt. 18. Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min. 380 mm do max 

730 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 

/nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 

równoważności, którego regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 375 mm (+15 / -25 

mm) do 755 mm (±10 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca 

„zeskakiwaniu z łóżka”. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia 

pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce 

użytkowej. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE NR 19 

Pytanie  do pkt. 20. Regulacja elektryczna pleców min 70 stopni  oraz regulacja elektryczna 

uda min 35 stopni  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 

równoważności, którego regulacja elektryczna pleców zakresie 0-65 oraz regulacja 

elektryczna uda 33,7. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia 

pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce 

użytkowej. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
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PYTANIE NR 20 

Pytanie do pkt. 21. Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15 

stopni.  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne na zasadzie 
równoważności, którego regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelnburga  
0-120. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej 
funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej praktyce użytkowej. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 

 

PYTANIE NR 21 
Pytanie do pkt. 23. Możliwość zamontowania:  
- Wieszak kroplówki 
- Wysięgnik ręki 

Przedłużenie barierki do całej długości  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne z możliwością 
zamontowania: wieszaka na kroplówki, wysięgnik ręki oraz zabezpieczenie pacjenta, 
barierkami na całej długości leża w standardowej długości łóżka 220 cm, bez konieczności 
dodawania (zakupu) kolejnej barierki. Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane 
dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka oraz bardzo dobrze sprawdza się w codziennej 
praktyce użytkowej. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
PYTANIE NR 22 
Pytanie do pkt. 30. 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 – parametr zgodny z poz.nr 8 (załącznik nr 3). 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości łóżko szpitalne z materacem z pianki 
poliuretanowej o grubości 12cm dostosowany do 4segmentowego leża. Pokrowiec 
paroprzepuszczalny, wodoodporny z zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed 
wnikaniem cieczy. Materace dostosowane do oferowanego łóżka. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ. 
 
      

                                               
Elżbieta Czeszewska      
……………………………… 

    Dyrektor SP ZOZ MSWiA         
              w Koszalinie   
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