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DA.271-76-10/22                                                                Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

 

dotyczy: zapytanie nr 4 do przetargu  

 

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów szczegółowych 

warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i 

biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej 

oraz informacyjno-komunikacyjnej, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym 

Sączu informuje, że: 

 

Dotyczy: Część nr 3 - Dostawa łóżek na oddziały szpitalne – 14 szt. 

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szyny stalowe lakierowane 

proszkowo mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia?  

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

2. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże w segmencie oparcia pleców, 

uda i podudzia wypełnione łatwo odejmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia 

narzędzi), segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo zamocowany na stałe w 

celu zapewnienia stabilności leża?  

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w tworzywową kieszeń 

zabezpieczającą pilota w czasie transportu? W oferowanym łóżku pilot posiada specjalny 

uchwyt umożliwiający zawieszenie go na barierce bocznej w czasie transportu? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie funkcjami? 

 Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta umożliwiający czytelne zastosowanie 

funkcji tj.: regulacja wezgłowia, regulacja wysokości leża, regulacja uda, regulacja funkcji 

autokontur, zaprogramowana pozycja wyjściowa; Odpowiedz: Zamawiający 

dopuszcza; 

diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka; Odpowiedz: Zamawiający nie 

dopuszcza; 

oraz uzyskaniu kąta 30
o
 podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia 

pleców po uzyskaniu kąta 30 zatrzymuje się automatycznie). Odpowiedz: Zamawiający 

dopuszcza. 

 



 Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek posiadające 

sterowanie następującymi funkcjami: regulacja segmentu oparcia pleców, regulacja 

segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur, regulacja 

przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga; zaprogramowana pozycja wyjściowa, 

pozycja antyszokowa, pozycja reanimacyjna (CPR), pozycja egzaminacyjna (do badania), 

pozycja kardiologiczna Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza; 

diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka; Odpowiedz: Zamawiający nie 

dopuszcza; 

oraz uzyskaniu kąta 30
o
 podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia 

pleców po uzyskaniu kąta 30
o
 zatrzymuje się automatycznie); dioda LED sygnalizującą 

proces ładowania akumulatora Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

 Panel sterujący dla personelu medycznego z możliwością podwieszenia pod w półką do 

odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony 

w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (za 

wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR). Panel sterujący wyposażony w funkcję 

regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, regulacji wysokości leża, 

regulacji funkcji autokontur, regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga; 

zaprogramowana pozycja wyjściowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna (do 

badania), pozycja antyszokowa, pozycja reanimacyjna (CPR); Odpowiedz: Zamawiający 

dopuszcza; 

diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka Odpowiedz: Zamawiający nie 

dopuszcza; 

oraz uzyskaniu kąta 30
o
 podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia 

pleców po uzyskaniu kąta 30
o
 zatrzymuje się automatycznie); dioda LED sygnalizującą 

proces ładowania akumulatora Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

 Dodatkowy pilot przewodowy – regulacja wezgłowia, segmentu uda, wysokości leża, 

funkcji autokontur, zaprogramowana pozycja wyjściowa; Odpowiedz: Zamawiający 

dopuszcza; 

diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka Odpowiedz: Zamawiający nie 

dopuszcza; 

 oraz uzyskaniu kąta 30
o
 podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia 

pleców po uzyskaniu kąta 30
o
 zatrzymuje się automatycznie) Odpowiedz: Zamawiający 

dopuszcza. 

 

5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości 

w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację segmentu 

oparcia pleców od 0 do 66 stopni (+/- 5
o
)? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację pozycji 

anty-Trendelenburga od 0 do 18 stopni (+/- 2
o
)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

8. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sygnalizację wizualną (dioda 

LED) informująca o najniższej pozycji leża?  



Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki nie wyposażone w 

tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilota? W oferowanym łóżku pilot posiada specjalny 

uchwyt umożliwiający zawieszenie go na barierce bocznej w czasie transportu? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę do 

odkładania pościeli z możliwością podwieszenia pod nią panelu centralnego? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

11. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignie zwalniania 

mechanizmu przedłużenia leża umieszczone od strony nóg pod szczytem łóżka? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła o średnicy 150 mm z 

systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowy obsługiwany 

jedną dźwignią od strony nóg pacjenta, zlokalizowaną przy kołach? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 

250 kg? 

 

   
                 (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

14. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w 

materac o następujących cechach? 

 wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka 

 wkład – pianka 

 grubość materaca 10 cm 

 pianka o gęstości T30 kg/m3 

 wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, 

wydzieliny) 

 paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze 

 pokrowiec z zamkiem z 2 stron, dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez 

zamoczeniem 

 odporny na przenikanie mikroorganizmów 



 odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru 

 pranie pokrowca w temperaturze do 95
o
C 

 pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5) 

 materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Dotyczy: Część nr 4 - Dostawa wózka do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 15 szt. 

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej 

ze stali pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i 

chemiczne w kolorze szarym? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o długości 2143 mm 

(+/- 10 mm)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości 778 mm 

(+/- 10 mm)? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

4. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z leżem 2-

segmentowym oraz materacem o wymiarach 1900 mm x 650 mm?  

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zakresu regulacji wysokości 

hydraulicznej 600 – 900 mm (+/- 10 mm)? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół tworzywowych? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

7. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 

centralny hamulec, dźwignie przy czterech kołach? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

8. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia 

wózka 310 kg? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

9. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wadze 160 kg? 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

10. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w obu 

końcach w wygodne uchwyty do prowadzenia, uchwyty od strony głowy i nóg składane w 

momencie ich nie używania? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 



11. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 

materac o grubości 10 cm, z pokrowcem wykonanym z poliestru z ognioodporną powłoką 

poliuretanową Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

w kolorze ciemnoniebieskim? Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

12. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 

dwie listwy na akcesoria i 8 haczyków?  

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 

uchwyt na kroplówkę z 2 hakami? 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

14. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w 

osłonie podwozia wyprofilowane miejsce na butlę z tlenem z paskiem mocującym butle 

przed przemieszczaniem?   

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza. 

 

     
 


