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Do:
lAykonawcy p ostppowania o udzielenie
zamdwienia p ub liczn e go

DOTYCZY: I przetargu nieograniczonego ff

Dzialalqc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy

20fi r.Dz.IJ. Nr

TP-231l3/PN1263120ll -16i4<a szpitalne, szafki przyl62kowe

z

dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wieri publicznych

(ti.

z

113, poz.759 ze zm.) niniejszym informujg o dokonaniu nastgpujqcej modyfikacji

tre5ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w przedmiotowym postqpowaniu.

Zamawiajqcy w zadaniu

ff

1 wykreSla

poz. 19 (Szczegolowy opis przedmiotu zam6wieniaw zalqczeniu).

UWAGA:
W nvi4zku z modyfikacj4 Zamawiaj4cy przedluita termin skladania ofert do 20.10.2011 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbgdzie sig o godzinie 10:30.

izPitala

xftP,rT?*f.-

ZADANIE NR 1
I,OZKA SZPITALNE Z MATERACEM. SZAFKI PPX,YI,OZKOWE
Wym6g
Lp.
Opis przedmiotu zam6wienia
Potwierdzenie
sranicznv/Rozmiar
I
Zasilanie 230 V. 50 Hz
TAK
DlugoS6 calkokwita lozka- od 2150
TAK
2
a

J
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do 2250 mm

lo2ka- 900mm

TAK

Leile l62ka 4 - segmentowe (z czego
trzy segmenty ruchome) wykonane
z tw orzyw a ABS ze zdejmowanymi

TAK

Szeroko56 calkowita
1030 mm

-

panelami, o konstrukcji opartej na
dw6ch kolumnach ulatwiaj qcych

mycie idervnfekcie
Szczyty l6Zka wyjmowane od strony
n6e i slowy.
Barierki boczne podw6jne dzielone
poruszajqce sig wraz z segmentami
leza z systemem lagodnego
opuszczania-barierka nie opada
bezwladnie po zrvolnieniu blokady
lub barierki na calej dlugo6ci le2a
poiedyncze od szczytu do szczytu.
Barierki boczne o wysoko6ci 45 cm
(+/- 3 cm) nowv2ei ooziomulela
Sterowanie l62ka elektryczne przy
pomocy centralnego panelu
sterowniczego, montowanego na
szczycie od strony n6g,z
moZliwoSci4jego schowania w
p6lce na poSciel. Funkcje sterowane
za pomoce panelu przy uLyciu

TAK
TAK

TAK

TAK

jednego przycisku: pozycja ZERO,
pozy cja krzesla kardiologicznego,
CPR, pozycja Trendelenburga i anty

9

l0

It
t2
13

- Trendelenbursa
Sterowanie panelem sterowniczym
przez personel medyczny, z
moZliwoSci4 blokady
ooszczee6lnvch funkci i.
Regulacja wysokoSci leza
elektryczna. Zakres regulacji od 400
mm do 800 mm (+i- 35 mm)

TAK

TAK

Regulacj a elektryczna segmentu
plec6w w zakresie 75o +l- 5"

TAK

Regulacja elektryczna segmentu uda
w zakresie od 30o do 45"
Regulacja elektryczna lub rgczna
segmentu podudzia w zakresie 20o

TAK
TAK

+l- 5"
t4

l5

TAK

Autoregresj a se gmentu plec6w
podczas unoszenia go do g6ry
Teleskopowv ruch wsteczny.
Regulacj a elektryczna pozy cji
Trendelenburga

-

i antv-Trendelenbursa 20" (+l-

TAK
5o).

Producent.
typ, nr kat.
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Mechaniczna funkcj a CPR
umoZliwiaj4ca szybkie
noziomowanie onarcia olec6w.
Elektryczna funkcja CPR
umoZliwiaj 4ca wypoziomowanie
calego leha za pomoc4 j ednego

przvcisku.
Elektryczna regulacj a funkcj i
autokontur
4 kola, zabezpieczone kolpakiem, z
systemem jazdy kierunkowej oraz

TAK

TAK
TAK

centralnym hamulcem

uruchamianym dZwigniami na
kolach od stronv n6s.
Eurolistwa na akcesoria za szczytem
od strony glowy bqdLz boku l62ka
lub wyposaZenie dodatkowe poniZej
lezazobu ieqo stron
Kola jezdne o Srednicy od l25mm

TAK

TAK

do l50mm
Dopuszczalne obciqzenie l62ka min.

TAK

220ks
Mozliwo$d wyboru kolorysgrki
wkladek szczvt6w i barierek lolka.
W naroZach loLka cztew kraZki
odboiowe
Otwory (tuleje) w narozach lolkana
wieszaki do kropl6wek
Wysuwana p6lka do odkladania

TAK
TAK

TAK
TAK

poScieli

TAK

Ograniczniki materaca
27

TAK

zab

ezpieczaj4ce przed zsun

i

gc

iem

na boki
28
29

30

Mo2liwoS6 zamontowania statywu
do pomp infuzyinych

TAK

Mo2liwo56 zamontowania
wvsiesnika reki
Szczelno66 przed wod4 i pylem dla
ukladu elektrycznego l6zka wg
normv IP 66

TAK
TAK

DOD ATKOWE WYPOSAZENTE
Uchwyty na worki urologiczne po
a1
JI
kahdej, dtu?szej stronie l62ka - min.

TAK

Kosz na pojemnik urologiczny

TAK

2 srtuki
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(kaczke)-po I

sztuce

Wieszak infuzyiny (4 haki)
Wysiggnik z uchwytem rpki,
posiadaj acy mechanizm regulacj i
dlueo3ci paska - 4 sztuki

TAK
TAK

Materac j ednoczgSciowy, wykonany

TAK

MA ]ERAC
35

z pianki poliuretanowej w pokrowcu

nieprzemakalnym

36

lokrowiec zmyrvalny, odporny na
lzialanie Srodk6w dezynfekcyj nych,
raroprzepus zczalny, zapinany na

TAK

37
38
39

,amek blvskawicznv
Vlaterac ponacinany w pasy zebrowe

TAK

roLnei szeroko6ci.
Rozmiar materaca dostosowany do

TAK

>

rozmiarul62ka
Waterac o gruboSci l2cm

(+l- 2cm)

TAK

IIYNE WYMAGANIA
40
AI

al
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44

45
46

Rok orodukcii - 201 I
N,62ko zastEpcze, je6li naprawa
nast4pi w czasie dluiszym niL 48
godzin (w okresie gwarancyinym)
\-62ko fabrvcznie nowe
Gwarancja na l6Zko - min.24
miesiace
Gwarancja na materac- min. 24
miesiace
Nieodplatny serwis gwarancyj ny :
pierwszy -po 12 miesi4cach, drugi
- po 24 miesiacach
Kolor l62ka - do uzsodnienia

TAK
TAK

Szafka iednostronna
Metalowa konstrukcj a, lakierowana
nroszkowo
Szeroko66 korpusu: 450 mm (+/- 50

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

SZAFKA PRZYLOZKOWA
I

2

TAK

mm)
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SzerokoS6 calkowita 600 mm (+/-

50mm)

Gl9boko36:450 mm (+30 mm)
WvsokoS6 : 800 mm (+30 mm)
Wymiary blatu 450 x 450 (+/-

TAK

5Omm)

Szuflada na prowadnicach

TAK

rolkowvch
Pomigdzy szuflad4 a doln4
zamykanqszafk4 otwarta p6lka np.
na czasopisma
Pod czg Sci4 zamykanq szafki
dodatkowa polka z siatki np. na buty
Blat boczny skladany do boku
szafki z mo|liwo{ci4 regulacji k4ta
oochvlenia blatu o 30o lub 60'
Szafka wyposaZona w cztery kola
skrqtne, w tym 2 zblokadq
indywidualn4 lub dodatkowo pi4te
kolo stanowi4ce punkt podparcia
blatu bocznego
Gwarancia min. 24 miesiace
Szafka fabrvcznie nowa

Kolor czg5ci czolowej szafki i blatu
do wvboru

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK

