Maków Mazowiecki 08.05.2019r
Znak sprawy:7/2019

Mając na uwadze art. 7 i 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Firma
Egerton Sp. z o. o. zwraca się z prośba o odpowiedź na następujące pytania dotyczące
powyższego postępowania:
Zał. Nr 2 - Pak. nr 3 - łóżko wielofunkcyjne OIOM z napędem elektrycznym - 34 sztuki
Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - leże w łóżku wykonane z perforowanej
stali ekspondydowej, lakierowanej proszkowo i konserwowanej przez wypalanie?
Odp. Tak
Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści sterowanie łóżkiem za pomocą przewodowego pilota z
możliwością blokady funkcji za pomocą dodatkowego kluczyka?
Odp. Tak

Pyt. 3
Czy Zamawiający odstąpi od funkcji autokonturu?
Odp. SIWZ i odpowiedziach
Pyt. 4
Czy Zamawiający odstąpi od osłony tworzywowej podwozia? Łóżko dzięki ramionom
wznośnym i swojej konstrukcji nie potrzebuje osłony tworzywowej.
Odp. SIWZ i odpowiedziach

Pyt. 5
Czy Zamawiający odstąpi od centralnego hamulca oraz dodatkowego koła do jazdy
kierunkowej i dopuści rozwiązanie równoważne - każde z kół blokowane indywidualnie?
Odp. SIWZ i odpowiedziach
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Pyt. 6
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - listwy odbojowe w każdym narożniku
łóżka?
Odp. SIWZ i odpowiedziach
Pyt. 7
Czy Zamawiający dopuści długość łóżka wynoszącą 217 cm? Jest to parametr bardzo
nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odp. Tak
Pyt. 8
Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wynoszącą 96 cm? Jest to parametr bardzo
nieznacznie różniący się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odp. Tak
Pyt. 9
Czy Zamawiający dopuści wymiary leża wynoszące 190x81 cm? Są to parametry bardzo
nieznacznie odbiegające od wymaganych, które można uznać za równoważne.
Odp. Tak
Pyt. 10
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości wynoszący 36-71 cm? Parametr ten
nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odp. Tak

Pyt. 11
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia pleców wynoszącą 75 stopni? Jest to parametr
lepszy od wymaganego.
Odp. Tak

Pyt. 12
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia uda wynoszącą 40 stopni? Parametr ten
nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odp. Tak
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Pyt. 13
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia podudzia wynoszącą 20 stopni? Parametr ten
bardzo nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odp. Tak

Pyt. 14
Czy Zamawiający dopuści przechyły TB/ATB wynoszące 0-12 stopni?
wyposażenie łóżka:
Odp. Tak

Pyt. 15
Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o grubości 12 cm?
Odp. Tak

Pyt. 16
Czy w rozumieniu funkcji autoregresji Zamawiający dopuści funkcję równoczesnego
podnoszenia segmentu głowy i nóg?
Odp. Tak

Pyt. 17
Czy Zamawiający w rozumieniu opisu wyposażenia łóżka, dokładnie szafki przyłóżkowej
dopuści szafkę o parametrach lepszych lub równych opisanych poniżej:
Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu
aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium,
blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz
zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu
ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na
bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Samodomykająca się szuflada z
uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne
koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to
min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 80 x 60 x 40 cm.
Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.
Odp. Tak
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Załącznik nr 2 - Pak. Nr 4: Łóżko szpitalne regulowane z leżem dwu-segmentowym - 154
sztuk.

Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka wynoszącą 217 cm oraz długość samego
leża wynoszącą 190 cm? Są to parametry bardzo nieznacznie różniące się od wymaganego,
które można uznać za równoważne.
Odp. Tak

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka wynoszącą 97 cm oraz szerokość leża
wynoszącą 81 cm? Są to parametry bardzo nieznacznie różniące się od wymaganego, które
można uznać za równoważne.
Odp. Tak

Pyt. 3
Czy Zamawiający w rozumieniu punktu nr 6. ma na myśli leże min. 2 segmentowe
posiadające jeden ruchomy segment, w tym wypadku oparcie pleców?
Odp. SIWZ I odpowiedzi
Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - leże pacjenta wykonane z
perforowanej stali epoksydowanej, lakierowanej proszkowo konserwowanej przez
wypalanie. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu
stalowego. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne?
Odp. Tak
Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści szczyty wykonane z tworzywa ABS?
Odp. Tak
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Pyt. 6
Czy Zamawiający dopuści funkcję autokontur wykonywaną za pomocą dwóch przycisków?
Odp. Tak
Pyt. 7
Czy Zamawiający odstąpi od sterownika ręcznego z możliwością blokowania funkcji
regulacyjnych?

Odp. SIWZ i odpowiedzi
Pyt. 8
Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości łóżka wykonywaną mechaniczne wynoszącą
36-73 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za
równoważny.
Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 9
Czy Zamawiający odstąpi od funkcji autoregresji oparcia pleców?
Odp. SIWZ i odpowiedzi

Pyt. 10
Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu ud wynoszącą 0-40 stopni? Parametr ten
nieznacznie różni się od wymaganego, który można uznać za równoważny.
Odp. Tak
Pyt. 11
Czy Zamawiający odstąpi od możliwości regulacji segmentu podudzia z racji tego, iż
Zamawiający dopuszcza leże dwusegmentowe?
Odp. Tak
Pyt. 12
Czy Zamawiający odstąpi od możliwości ustawienia koła do jazdy kierunkowej?
Odp. Tak
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Pyt. 13
Czy Zamawiający odstąpi od układu centralnego hamowania i dopuści rozwiązanie
równoważne - tj. blokada indywidualna każdego koła?
Odp. Tak
Pyt. 14
Czy Zamawiający dopuści listwy odbojowe w każdym narożniku łóżka, stanowiące
najbardziej wysunięty element w rogach łóżka, które chronią łóżko bez konieczności
posiadania listew odbojowych po bokach łóżka?
Odp. Tak
Pyt. 15
Czy w rozumieniu funkcji autoregresji Zamawiający dopuści funkcję równoczesnego
podnoszenia segmentu głowy i nóg?
Odp. Tak
Pyt. 16
Czy w rozumieniu opisu szafki przyłóżkowej Zamawiający dopuści szafkę o parametrach
lepszych lub równych opisanych poniżej:
Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu
aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium,
blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz
zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu
ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na
bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Samodomykająca się szuflada z
uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne
koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to
min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 80 x 60 x 40 cm.
Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.
Odp. Tak
Pak nr 5 - Wózek transportowy - 3 sztuk
Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez blokady centralnej kół a dopuści
rozwiązanie równoważne - koła blokowane indywidualnie?
Odp. Nie
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Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu oparcia pleców dokonywaną płynnie
za pomocą sprężyny gazowej bez blokady?
Odp. SIWZ i odpowiedzi
Pyt. 3
Czy Zamawiający odstąpi od blokady kierunkowej w wózku?

Odp. SIWZ i odpowiedzi
Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości wykonywaną za pomocą mechanizmu
śrubowego o parametrach: 57-87 cm?
Odp. SIWZ i odpowiedzi
Zał. Nr 2 Pak Nr 26 - Podnośnik dla chorych - 1 sztuka
Pyt. 1
Czy Zamawiający w rozumieniu opisu podnośnika dla chorych, dopuści podnośnik o
parametrach równoważnych i lepszych opisanych poniżej:
Elektromechaniczny podnośnik wykonany z wysokiej jakości aluminium o maksymalnym
udźwigu 240 kg. Ogumowane cichobieżne, podwójne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz
rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.
Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota. Czteropunktowy wieszak do
mocowania kosza transportowego z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję
pacjenta. Podnośnik dostosowany do podnoszenia pacjenta z podłoża. Wyposażony w
przezierne stabilne i sztywne nosidło, z łatwym sposobem umieszczania pacjenta na nim W
razie awarii zasilania podnośnik można opuścić ręcznie przy pomocy klucza dołączonego do
zestawu. Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm
x 140 cm aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika. Pojemny akumulator pozwala na
wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania
baterii. Promień skrętu wynoszący 140 cm Bezpieczne obciążenie robocze podnośnika 240
kg. Długość całkowita 135 cm, szerokość całkowita 69- 126 cm Podnoszenie w zakresie 3200 cm. Możliwość doboru nosideł do funkcji, którą podnośnik ma spełniać. Średnica
przednich kół to 7,5 cm oraz tylne koła średnica 10 cm. Podnośnik posiada pilot ze
wskazaniem poziomu naładowania baterii. Ramię posiada bardzo szeroki zakres pracy a
podstawa podnośnika wyposażona jest w cztery koła w tym dwa z blokadą. Podnośnik
posiada również ekran LCD.
Odp. SIWZ i odpowiedzi
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Pakiet nr 4
1.Zwracamy się do Państwa o dopuszczenie materaca o parametrach spełniających
oczekiwania Zamawiającego przewidzianych w opisie parametrów technicznych oraz
skorygowanych udzielonymi odpowiedziami, z nieznacznymi odstępstwami . Po
przeanalizowaniu materacy dostępnych na rynku z przykrością wskazujemy, że nie ma
produktu, który całkowicie spełniał by Państwa oczekiwania, a wręcz istnieje wielkie
prawdopodobieństwo, że taki produkt w ogóle nie istnieje.
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie materaca, który wykonany jest z pianki
R4442 firmy Eurofoam. Pianka ta, z której wykonane jest wypełnienie materaca posiada
certyfikat OEKO-TEX, który potwierdza, że jest to materiał bezpieczny i spełniający szereg
wymogów (certyfikat w załączeniu). Pianka ta nie posiada właściwości antystatycznych. W
opisie Zamawiający wymaga, aby właściwości antystatyczne posiadała pianka (wnętrze
materaca), a zatem materiał z którym pacjent nie styka się bezpośrednio. Pokrowiec może
być wykonany z materiału ECOLASTIC lub SANMED 463. Materiał ECOLASTIC (pokrowiec
materaca) posiada parametry opisane przez Zamawiającego (siwz, udzielone odpowiedzi
na pytania), tylko nie posiada właściwości przeciwgrzybicznych. Materiał SANMED 463
(pokrowiec materaca), posiada tożsame parametry z opisanymi przez Zamawiającego
(siwz, udzielone odpowiedzi na pytania), tylko w przypadku paroprzepuszczalności posiada
inny parametr tzn. 300g/m2/24h? Pragniemy zaznaczyć, że parametr ten został
dopuszczony w Pakiecie nr 3 w przypadku łóżek dedykowanych na OIOM, a zatem o
wyższej specjalizacji niż łózka z Pakietu nr 4. Jednocześnie wskazujemy, że w opisie
materaca jest mowa o „PRZEPUSZCZALNOŚCI POWIETRZA”, co nie jest parametrem
odnoszącym się do materaca, a do otaczania. Materiał Sanmed 463, z którego wykonany
jest pokrowiec posiada certyfikat OEKO-TEX, który potwierdza, że jest to materiał
bezpieczny i spełniający szereg wymogów (certyfikat w załączeniu).
Mając na uwadze powyższe prosimy o:
1a) Dopuszczenie materaca wykonanego z pianki R4442 w pokrowcu ECOLASTIC, lub
1b) Dopuszczenie materaca wykonanego z pianki R4442 w pokrowcu z tkaniny SANMED
463 - dopuszczonego dla pakietu 3.
Odp. Dopuszcza
Dotyczy pakietu nr 3, 4 (łóżka wielofunkcyjne i szpitalne):
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, w ramach wyposażenia łóżek w pakietach 3 i 4
materace szpitalne o następujących cechach?

Materac przeciwodleżynowy pasywny o następujących parametrach:
 wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka
 grubość 120 mm
 dostosowany dla pacjentów o wadze do 180 kg
 wkład – pianka
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pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości 35 kg/m3
bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu,
pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z
bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 g/m2,
wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny,
wydzieliny),
oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze,
przepuszczalność powietrza 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C,
pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą,
materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych
odporny na przenikanie mikroorganizmów,
odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru,
pranie w temp. do 95°C,
odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C i prasowanie do 110°C,
pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączone do oferty,
dołączony do oferty Certyfikat IW 00108 Oeco-Tex klasy I

Odp. Dopuszcza
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