
 
 
     Pytania i wyjaśnienia 

 

W związku z postępowaniem dotyczącym zamówienia na „zakup łóżek rehabilitacyjnych 
 z materacami przeciwodleżynowymi” na potrzeby nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu  Fundacji 
Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo  w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 113, informuję, że  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie o następującej treści: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi o 
korzystniejszych parametrach w zakresie: regulacji podparcia segmentu podudzi 0-35° oraz regulacji 
wysokości 37–73,5 cm, spełniających pozostałe parametry?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne z materacami przeciwodleżynowymi o korzystniejszych 
parametrach w zakresie: 
 
- regulacja podparcia segmentu podudzi 0-35o (+/-5o) 
- regulacja wysokości: minimalna wysokość 37 cm, maksymalna wysokość 80 cm.  
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wymaga by łóżko miało możliwość zablokowania wszystkich funkcji oraz funkcji 
Trendeneburga?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający wymaga by łóżko miało możliwość zablokowania wszystkich funkcji oraz funkcji 
Trendelenburga za pomocą klucza magnetycznego (blokada funkcji pilota). 
 
Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało wskaźnik włączenia do sieci w celu uniknięcia 
nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający  wymaga by wskaźnik włączenia do sieci znajdował się na dołączonym do 

łóżka pilocie. 

 

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało funkcję przedłużenia leża dla wysokich pacjentów lub 
pacjentów z odleżynami na piętach?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający nie wymaga aby łóżko posiadało funkcję przedłużenia leża. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wymaga, by leże łóżka było wypełnione tworzywowymi odejmowanymi panelami z 
wytłoczonymi informacjami o kierunku montażu w celu poprawnej instalacji?  
 
 
 



 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający nie wymaga, by leże łóżka było wypełnione tworzywowymi odejmowanymi 

panelami z wytłoczonymi informacjami o kierunku montażu w celu poprawnej instalacji. 

Zamawiający dopuści różne warianty wypełnienia leża. Odwołując się do zapytania 

ofertowego konstrukcja musi być solidna i trwała. 

 

 

Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wymaga by łóżko posiadało funkcję zaawansowanej autoregresji: systemu 
teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu jednocześnie i do góry (ruch po 
okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym 
zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający nie wymaga aby łóżko posiadało funkcję zaawansowanej autoregresji. 
 
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający wymaga by łóżko było wyposażone w tworzywowe szczyty z jednolitego odlewu 
(bez miejsc klejenia/skręcania), wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania 
szczytu przed wyjęciem (z graficzną kolorystyczną informacją zablokowane/odblokowane) na czas 
transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający wymaga by łóżko rehabilitacyjne było wyposażone w tworzywowe lub drewniane 
szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na 
czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 
Graficzna kolorystyczna informacja zablokowane/odblokowane nie jest wymagana. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wymaga centralnej blokady kół?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający nie wymaga centralnej blokady kół.  

 

Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wymaga by barierki łóżka były składane wzdłuż ramy leża nie powodując 
poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca, w celach bezpieczeństwa odblokowywane w 
min dwóch ruchach, z zabezpieczeniem przed zmiażdżeniem dłoni poprzez nie nakładaniem się na 
siebie poprzeczek barierek?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zamawiający wymaga by barierki łóżka były składane wzdłuż ramy leża nie powodując poszerzenia 
łóżka (odblokowywane w minimum dwóch ruchach). Składane poniżej poziomu materaca, z 
zabezpieczeniem przed zmiażdżeniem dłoni poprzez nie nakładanie się na siebie poprzeczek barierek. 

 

Pytanie nr 10 
Czy Zamawiający wymaga, by materac dodatkowo był wyposażony w podkład piankowy w oddzielnej 
kieszeni pokrowca?  



 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
 
Zamawiający wymaga, by do łóżka rehabilitacyjnego oraz materaca przeciwodleżynowego był 
dołożony osobny materac piankowy o gęstości minimum 20 kg/m3 i wysokości  minimum 10 cm. 
Zamawiający wymaga aby materac posiadał nieprzemakalny pokrowiec rozpinany za pomocą zamka 
błyskawicznego. Materac piankowy musi być dopasowany do leża łóżka. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga, by materac pracował w systemie 3:1 zapewniając ochronę do IV stopnia 
odleżyn (w 4-stopniowej skali)?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
 Zamawiający wymaga aby materac zapewniał ochronę II stopnia odleżyn ( w 4 stopniowej skali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


