
                                                                                                           Zamyślin, 19.11.2020r.

                                                       WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWIZ:

    „ Zakup , dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami 
przeciwodleżynowymi dla Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, 64-400 
Międzychód”.

          W imieniu Zamawiajjącego w związku z wnioskiem o udzielenie zapytania dotyczacych 
treści ZIWZ podaję co następuje:

1. Czy zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym , z 
czego trzy segmenty ruchome?
Tak , zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym , z czego trzy segmenty będą 
ruchome.

2. Czy zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 
185kg?
W specyfikacji:,,

i) dopuszczalne maksymalne obciążenie łóżka :do 215 kg."

Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 185kg.

3.Czy zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w 
zakresie 0-38 stopni oraz segmentem podudzia poruszającym się 
wraz z segmentem uda, bez możliwości jego ustawienia pod 
konkretnym kątem?
W specyfikacji:

"m) regulacja segmentu oparcia podudzi 0 do 20 stopni lub szerszy"

Zamawiającego interesuje konkretnie , aby regulacja segmentu oparcia podudzi nie była inna niż w
specyfikacji  i nie  dopuszcza innych możliwości.

4.Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac  o wymiarach
195x88x14.
W specyfikacji:

:c) wymiary : 20cm x 90 cm x 14 cm z badaniem klinicznym do III stopnia odleżyn lub IV stopnia 
odleżyn.

Zamawiający nie dopuszcza innych rozmiarów materaca.



5. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac gofrowy 
formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i 
niepalnej pianki HR- niedopasowujący się do kształtu ciała osoby?
W specyfikacji:

""- formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR;

- dopasowuje się do kształtu ciała osoby".

Zamawiający nie dopuści takiego materaca.

6. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania materac formowany 
piankowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR-
dopasowujący się do kształtu osoby?
w Specyfikacji- j.w.

Jeżeli materac będzie również gofrowy , będzie dopuszczony   taki materac , gdyż  posiada 
pozostałe  parametry.

7.Czy zamawiający dopuści łóżko , które segment podudzia ma 
regulowany manualnie?

W specyfikacji:

b)leże segmentowe z regulacją segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych 
pilotem przewodowym, z czego cztery segmenty ruchome.

Zamawiający nie dopuści łóżka , którego segment  regulacji podudzia  regulowany jest manualnie.

8.Czy zamawiający dopuści łóżko o całkowitej nośności 200kg.?
W specyfikacji:

i) dopuszczalne maksymalne obciążenie łóżka do 215kg.

Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej nośności 200kg.

9.Czy zamawiający dopuści materac bez gofrowanej 
powierzchni(gładki)?
W specyfikacji:

-formowany materac gofrowany wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR,

Zamawiający nie dopuścu materaca gładkiego.

10.

Materac pneumatyczny.



1. Czy zamawiający dopuści materac o nośności 130 kg?

2. Czy zamawiający dopuści materac chroniący do II stopnia 
zagrożenia odleżynami?

W specyfikacji:

-formowany materac gofrowy wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki HR,

Zamawiającemu nie chodzi o materac pneumatyczny.

Jeżeli byłby to materac wykonany z pianki , jak w specyfikacji ,  zamawiający dopuściłby nośność 
materaca do 130 kg, gdyż w specyfikacji jest maksymalnie do 140kg( chodzi tylko i wyłącznie o 
materace piankowe przeciwodleżynowe)

-

Zamawiający w specyfikacji zaznaczył ,że badanie kliniczne materaca  do III lub IV stopnia 
odleżyn.

Zamawiający nie dopuści  materaca chroniącego  do II stopnia zagrożenia odleżynami.

11.Czy zamawiający wymaga materaca podkładowego oraz 
materaca pneumatycznego przeznaczonego dla pacjentów z 
odleżynami?
W specyfikacji:

-materac przeciwodleżynowy , gofrowy , wykonany z wysokoplastycznej i niepalnej pianki  HR.

Dokładnie takie parametry interesują zamawiającego.

Żadne inne podkładowe , pneumatyczne materace nie są dopuszczalne.


