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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wyposażenie Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w aparaturę i sprzęt medyczny  
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.  (sprawa  DZP.341.74.2017). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. 

poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny  Sp. z o.o. z siedzibą w  Radomiu w załączeniu 
przesyła pytania Wykonawców  wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Dotyczy Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 4 szt.  

1. Dot pkt 2, 19, 24, 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w 
technologii i opracowanych rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na 
celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne 
ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma 
potrzeby stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne 
jest ważniejsze aniżeli zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny 
cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty oraz barierki wytworzone w 
technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich 
powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do 
czyszczenia. Technologia jonów srebra wymusza na użytkowniku 
stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w skutkach obciąży 
dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków 
niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie 
dostarczenia certyfikatów potwierdzających antybakteryjność lakieru i 
tworzywa. Czy Zamawiający zrezygnuje tym samym z wymogu opisanego 
w pkt 32? 

 

Dopuszczamy 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1045mm z 
podniesionymi barierkami oraz 1025mm z opuszczonymi barierkami? 

 

Dopuszczamy 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pozycja Trendelenburga i anty-
Trendelenburga realizowana jest w bezpieczniejszy niż opisany sposób, tj. 
jedynie za pomocą panelu sterowania w zakresie 13o w obydwu 
kierunkach? 

 

Dopuszczamy 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 -
30o również w funkcji autokontur? 

 

Dopuszczamy 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 
100mm? 

 

Dopuszczamy 
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6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema kołami o średnicy 150mm z 
centralną blokadą wszystkich czterech kół za pomocą jednej dźwigni 
nożnej?  

 

Dopuszczamy 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem 160mm, 
gwarantującym bezproblemowe podjechanie Ramieniem C oraz 
podnośnikami pacjenta? 

 

Dopuszczamy 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą leża wyposażoną w: 
- krążki  odbojowe w narożach leża, 
- sworzeń wyrównania potencjału, 
- dwie listwy ze stali metalowej, lakierowanej proszkowo do mocowania 
wyposażenia po bokach leża) 
- poziomnice, w okolicy szczytu nóg 
- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – 
po cztery haczyki z dwóch stron leża ? 

 

Dopuszczamy 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko barierkami wykonanymi z tworzywowych 
odlewów, dzielone, składane za pomocą jednej ręki, opuszczanie barierek 
wspomagane sprężyną gazową? 

 

Dopuszczamy 

10. Czy Zamawiający wymagając łóżka z segmentem pleców wykonanym z 
płyty laminatowej, przeziernej dla RTG będzie wymagał aby tym samym 
łóżko umożliwiało współpracę z aparatem RTG, standardowym oraz 
Ramieniem C, tj. aby była możliwość wykonywania zdjęcia RTG 
bezpośrednio na łóżku? 

Dopuszczamy 

11. Czy Zamawiający wymagając łóżka z segmentem pleców wykonanym z 
płyty laminatowej, przeziernej dla RTG będzie wymagał aby łóżko było 
wyposażone w pozycjoner na kasetę, umieszczony pod segmentem pleców 
z możliwością pozycjonowania kasety od gowy aż do miednicy? 

Dopuszczamy 

12. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na łóżko wraz z 
szafką opisaną poniżej? 

 Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka 
z zachowaniem pełnej funkcjonalności. 

 Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej 
proszkowo 

 Wymiary zewnętrzne szafki: 
- Wysokość : 93 cm,  
- Głębokość  : 48,5 cm 
- Szerokość: 51 cm,  
- Regulacja wysokości blatu bocznego: 73 – 110 cm 
- Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm 

 Szafka wyposażona w: 
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości 
82mm 
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z 

obu stron szafki 
- drugą szufladę o wysokości 365mm, szuflada posiadająca uchwyt na 
min 2 butelki z wodą,  
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z 
metalowej, lakierowanej siatki 
 
Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego 
miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych 

 Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia 
 

Dopuszczamy 
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 Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów. 
 Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i 

zamykanie szafki 
 Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm. z 

elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem 
 System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki 

leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący 
możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności 
opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w 
konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z 
wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności 
hamulców, z dostępem  z dwóch stron szafki za pomocą dwóch  
zintegrowanych pokręteł. 

 Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej 
charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką 
temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny 
zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z 
blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. 

 Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe 
galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się 

 Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu 
zabezpieczenia rzeczy pacjenta 

 
 

 

  
 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.                                                                                                                                                                             

 
 
Z poważaniem,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Elżbieta Śródkowska 
48 361-32-35 


