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Toszek, 28.02.2019 r. 
            

dotyczy: postępowania nr 10/DEG/AM/2019 na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 
Psychiatrycznego w Toszku 
 

Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 22.02.2019 r. 
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie leże jest o konstrukcji metalowych spawanych lameli, co zapewnia 
optymalną sztywność łóżka. Lamele nie są odejmowalne, natomiast dużo łatwiej się je czyści niż siatkę 
drucianą. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga leże wypełnione metalową siatką mocowaną na stałe. 
 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm ? 
 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm. 
 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin realizacji do 10 tygodni? 
 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin realizacji do 10 tygodni 
 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 960 x 2180 mm, z regulacją wysokości: 440-
720mm, o średnicy kół jezdnych: 125 mm. Konstrukcja łóżka na systemie pantografowym,  
z hydrauliczną regulacją wysokości i mechanicznie wspomagany sprężynami gazowymi segment pleców i 
ud, dodatkowo segment podudzi regulowany systemem zapadkowym 

 Pozycja Trendelenburga wspomagana sprężyną gazową (opcja), pozycja Fowlera i autokontur 
 CPR manualny, dwustronny przy segmencie pleców (opcja) 
 Regulacja wysokości za pomocą dwustronnych pedałów nożnych 
 Autoregresja segmentu pleców i ud (opcja) 
 Barierki boczne z trzech spłaszczonych profili aluminiowych, jednolite, składane. Barierki zgodne z 

normą EN 60601-2-52. Barierki boczne z trzech profili ze stali lakierowanej proszkowo (opcja) 
 Szczyty z jednolitego tworzywa z możliwością szybkiego wyjęcia, z blokadami na czas transportu 

(opcja) 
 Leże czteroczęściowe, wypełnione metalowymi panelami (panele HPL, ABS, opcja),  

z możliwością wydłużenia (opcja), z regulowanymi uchwytami dla przedłużenia materaca (opcja), 
 Wypełnienie leża z otworami wentylacyjnymi i metalowymi uchwytami materaca (uchwyty  

z tworzywa opcja) 
 Indywidualna blokada dwóch kół i funkcja jazdy kierunkowej, centralna blokada (opcja) 
 Koła antystatyczne 
 Konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo, łóżko łatwe w utrzymaniu czystości 
 W narożach 4 krążki odbojowe i uchwyty dodatkowego wyposażenia 
 Pod leżem, po obu stronach, haczyki na dodatkowe wyposażenie 
 Podwozie z przykryciem z tworzywa 
 Wysuwana spod szczytu od strony nóg półka na pościel (opcja) 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający określił przedmiot zamówienia w propozycji ofertowej. 

 
Z poważaniem: 
Z-ca Dyrektora  

                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek       
  


