
 

 

 

 

 

 
 
 

 Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
        tel. 61 841 92 94, fax 61 841 96 20    
       e-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl      

          Poznań, dnia 22 lutego 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 51/17 

 Dz.Z.P.51/ 19 /2018 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 

 
Wyjaśnienie treści SIWZ 

 
dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach 

projektu pt. „Wsparcie oddziałów GPSK UM w zakresie wymiany sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnostyki i 

leczenia chirurgicznego nowotworów narządów rodnych kobiety” na dostawę sprzętu w celu doposażenia OAIiOM 

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017 poz. 1579) poniżej zamieszcza 

treść zapytań wraz z odpowiedziami. Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmian w wyniku udzielonych 

odpowiedzi. 

Część nr 2.1Łóżka do intensywnej terapii - 4 szt. 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający wymaga łóżko o konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych, zabezpieczających przed 

wnikaniem zanieczyszczeń, nie posiadających trudno dostępnych miejsc, ułatwiających dezynfekcję i czyszczenie? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod łóżkiem o wysokości 180 mm? Parametr nieznacznie różni się od 

wymaganego i umożliwia pracę z innymi mobilnymi urządzeniami np. mobilnymi podnośnikami pacjenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza.  

Pkt. 13 dla cz. 2.1 otrzymuje brzmienie: „ Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 18 cm” 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z manualną regulacją segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża w 

zakresie od 0 do - 22°? 

Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa zatopiona jest na 

stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane do ramy łóżka pośrednio za pomocą konstrukcji 

rurowej? 

Odpowiedź 

Nie, Zgodnie z SIWZ. 

Część nr 2.2.: - Łóżko do intensywnej terapii z wagą - 1 szt. 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? 
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Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 8 dla cz.2.2, który otrzymuje brzmienie: „Szerokość całkowita łóżka przy 

całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach min. 99 cm” 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 

segmentów leża bez materaca 43 cm? 

Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 11 dla cz.2.2, który otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość minimalną leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 41 cm” 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający wymaga łóżko o konstrukcji opartej na kolumnach cylindrycznych, zabezpieczających przed 

wnikaniem zanieczyszczeń, nie posiadających trudno dostępnych miejsc, ułatwiających dezynfekcję i czyszczenie? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod łóżkiem o wysokości 180 mm? Parametr nieznacznie różni się od 

wymaganego i umożliwia pracę z innymi mobilnymi urządzeniami np. mobilnymi podnośnikami pacjenta. 

Odpowiedź 

Pkt. 15 dla cz. 2.2 otrzymuje brzmienie: „ Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 18 cm” 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z manualną regulacją segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża w 

zakresie od 0 do - 22°? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością 

zawieszenia, ale wyposażone w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30c podczas 

regulacji? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym zawieszanym na szczycie od strony nóg pacjenta, 

wyposażonym w graficzny interfejs użytkownika - wyświetlacz LCD, służącym do obsługi alarmów, wagi i zmiany 

ustawień łóżka, z zachowaniem punktacji w części nr 2.2, pkt. 50-15 pkt.? 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 12 

Czy Zamawiający pod pojęciem 3 stopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością czasowego zawieszenia 

rozumie regulację głośności alarmu wyjścia pacjenta z łóżka? 

Odpowiedź 

Zamawiający pod pojęciem 3 stopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka rozumie funkcję pozwalającą personelowi 

na określenie zakresu przemieszczania się pacjenta w obrębie łóżka: od zmiany położenia, aż do wyjścia z łóżka. 
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Dotyczy: Część nr 2.1 – Łóżka do intensywnej terapii – 4 szt. 

Pytanie nr 13 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego szerokość całkowitą przy całkowicie podniesionych lub 

opuszczonych barierkach 97 cm. Oferowana szerokość pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka przez wąskie 

drzwi (o szerokości do 1 metra) 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, którego konstrukcja zapewnia prześwit pod łóżkiem 17 cm. Oferowany 

parametr różni się tylko o 3 cm od wskazanego przez Zamawiającego.  
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu 
oparcia pleców oraz podudzia, zapobiegające jego przemieszczaniu. Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 Odpowiedź 

 Zamawiający dopuszcza 

 

 Pytanie nr 16 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do 
poziomu ramy leża  - manualna regulacja segmentu podudzia w zakresie 0o – 18o. Oferowany zakres będzie w 
zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka. 

 Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza.  Poz. 19 dla cz. 2.1 otrzymuje brzmienie: „Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku 

do poziomu ramy leża - manualna regulacja segmentu podudzia w zakresie min. 3° do 18°” 

 

 Pytanie nr 17 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada zakres regulacji pozycji Trendelenburga 13o i anty-
Trendelenburga 15o. Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka. 

 Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

 Pytanie nr 18 

Prosimy (w pkt. 37) o przyznanie 16 pkt. za rozwiązanie równoważne do wskazanego przez Zamawiającego tj. 

podświetlenie nocne (ułatwiające poruszanie się pacjenta w ciemnym pokoju i zwiększające jego bezpieczeństwo 

podczas schodzenia z łóżka) oraz indykator diodowy osiągnięcia wysokości minimalnej (informujący personel o 

najniższym ustawieniu wysokości łóżka). 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Dotyczy: Część nr 2.2 – Łóżko do intensywnej terapii z wagą – 1 szt. 
Pytanie nr 19 
Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego szerokość całkowitą przy całkowicie podniesionych lub 
opuszczonych barierkach 97 cm. Oferowana szerokość pozwoli na swobodne przemieszczanie łóżka przez wąskie 
drzwi (o szerokości do 1 metra).  

 Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 
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 Pytanie nr 20 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które nie posiada sygnalizacji pozycji pośrednich (parametru opisanego w 
pkt. 10).   

 Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

 Pytanie nr 21 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada wysokość minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca 42 cm. Oferowany parametr różni się tylko o 1 cm od wskazanego przez 
Zamawiającego.  

 Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 

 

 Pytanie nr 22 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej 
płaszczyzny segmentów leża bez materaca 82 cm. Oferowany parametr różni się tylko o 2 cm od wskazanego przez 
Zamawiającego.  

 Odpowiedź 

Zamawiający dokonuje zmiany pkt. 12 dla cz.2.2, który otrzymuje brzmienie: „Wysokość maksymalna leża mierzona 

od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 80 cm” 

 

 Pytanie nr 23 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej 
proszkowo, oparta na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym, które zapewnią bardzo wysoką stabilność leża.  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 24 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, którego konstrukcja zapewnia prześwit pod łóżkiem 17 cm. Oferowany 
parametr różni się tylko o 3 cm od wskazanego przez Zamawiającego.  

 Odpowiedź 

 Odpowiedź jak na pytanie nr 8 

 

 Pytanie nr 25 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu 
oparcia pleców oraz podudzia, zapobiegające jego przemieszczaniu. Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze 
wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. 

 

 Pytanie nr 26 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do 
poziomu ramy leża  - manualna regulacja segmentu podudzia w zakresie 0o – 18o. Oferowany zakres będzie w 
zupełności wystarczający podczas użytkowania łóżka. 
Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza.  Poz. 21 dla cz. 2.2 otrzymuje brzmienie: „Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku 

do poziomu ramy leża - manualna regulacja segmentu podudzia w zakresie min. 3° do 18°” 

 

 Pytanie nr 27 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada podświetlenie nocne oraz  indykator diodowy osiągnięcia 
wysokości minimalnej (informujący personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka). 
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 Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego 
przycisku zlokalizowanego na panelu centralnym z możliwością zawieszenia go na szczycie łóżka od strony nóg, 
łóżko poziomuje leże i ustawia się w najniższej pozycji. Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez 
Zamawiającego.  
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które nie posiada parametru opisanego w pkt. 35. W oferowanym łóżku 
jest możliwość elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców i ustawienia go pod kątem 30o lub 45o. Łóżko jest 
wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30o i 45o co ułatwi 
regulację segmentu oparcia pleców i ustawienie go pod wybranym kątem. 
Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta, 

zlokalizowane w okolicach nadgarstków oraz kończyn dolnych (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża) 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ i wydłuża termin realizacji zamówienia do 

dnia 25 maja 2018 r., Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2018/S 

029-062694, a przedmiotowe ogłoszenie o zmianach zostało przesłane do publikacji w DUUE. 

 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieszczono: 

SIWZ – po zmianach  

Zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 2 – po zmianach 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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