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          Poznań, dnia 20 lutego 2018 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 51/17 

 Dz.Z.P.51/ 14 /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. 

Część nr 2.1.: Łóżka do intensywnej terapii – 4 szt. 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 
segmentów leża bez materaca 42 cm? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 
segmentów leża bez materaca 73 cm? 
Odpowiedź 
Nie, zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod łóżkiem o wysokości 150 mm? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Większy prześwit pod łóżkiem umożliwia pracę z innymi mobilnymi urządzeniami np. 
mobilnymi podnośnikami pacjenta. 
 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca zapobiegającymi jego 
przemieszczaniu po każdej ze stron? 
Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trednelenburga 16°? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną z dwóch 

dźwigni umiejscowionych przy kołach od strony nóg pacjenta? 

Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Centralna blokada wszystkich kół uruchamiana jedną dźwignią wpływa  na komfort i wygodę 

pracy personelu. 

 

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

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w identyfikator/sygnalizację diodową osiągnięcia wysokości 
minimalnej? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Sygnalizacja świetlna/ diodowa umożliwia ocenę pozycji łóżka ze znacznej odległości. Wpływa 
to na poprawę bezpieczeństwa pacjenta i zwiększenie komfortu pracy personelu. 
 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w sygnalizację pozycji pośrednich – sygnalizowaną podświetleniem 
diodowym ostrzegawczym? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 

segmentów leża bez materaca 46 cm? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny 
segmentów leża bez materaca 77 cm? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod łóżkiem o wysokości 150 mm? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Większy prześwit pod łóżkiem umożliwia pracę z innymi mobilnymi urządzeniami np. 

mobilnymi podnośnikami pacjenta. 
 
Pytanie nr 12 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca zapobiegającymi jego 
przemieszczaniu po każdej ze stron? 
Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trednelenburga 16°? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
 

mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl


 

 

 

 

 

 
 
 

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

Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną z dwóch 
dźwigni umiejscowionych przy kołach od strony nóg pacjenta? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Centralna blokada wszystkich kół uruchamiana jedną dźwignią wpływa  na komfort i wygodę 

pracy personelu. 

 
Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w alarm opuszczenia segmentu oparcia pleców poniżej 30° lub 45° 
z możliwością zawieszenia? 

Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Określone kąty pochylenia segmentu oparcia pleców 30˚ i 45˚ są istotnym parametrem w 
prawidłowej terapii płucnej. Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej tych wartości pozwala wychwycić 
przypadkowe zmiany pochylenia segmentu oparcia zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo pacjenta. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez automatycznego wygaszania po max 50 sekundach wartości masy ciała 
pacjenta? 
Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 17 

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym szczyt górny porusza się wraz z leżem? Rozwiązanie to nie powoduje 

uszkodzenia łóżka i ściany przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga 

Odpowiedź 

Nie, zgodnie z SIWZ. Stacjonarny szczyt górny ma w trakcie zmian pozycji łóżka stanowić zabezpieczenie aparatury 

medycznej, znajdującej się w okolicach segmentu oparcia pleców przed uszkodzeniem. 

 

Część nr 4 – Pompa infuzyjna 

Pytanie nr 18 

Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści czas działania akumulatora w przybliżeniu 8 godzin przy prędkości infuzji 25 

ml/h? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 19 

Pkt 35 – Czy Zamawiający dopuści czas działania akumulatora w przybliżeniu 4 godziny przy prędkości infuzji 100 

ml/h? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 
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