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Załącznik nr 3 do SIWZ 

OPIS TECHNICZNY 
 

Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne – 15 szt. 
 

Znak sprawy: Z/36/PN/20 

nazwa ................................................................................................................................... 

typ ........................................................................................................................................ 

rok produkcji................, producent ..................................................................................... 

 

 Wymagane parametry i funkcje 

L.p. Parametr / Warunek 

I. Wymagania ogólne 

1.  Łóżka fabrycznie nowe, rok produkcji  nie starszy niż 2020. 

2.  Oferta zawiera dostawę, uruchomienie wraz ze szkoleniem. 

3.  Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator. 

4.  Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża nie więcej niż 225 cm. 

5.  Możliwość przedłużenia leża o minimum 15 cm 

6.  
Ruchomy panel wypełniający leże po przedłużeniu. Nie dopuszcza się łóżek w których 
pozostaje pusta przestrzeń. 

7.  
Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 
max. 103 cm. 

8.  Szerokość leża minimum 87 cm 

9.  Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów 
leża bez materaca 32-41 (dla pojedynczych kółek 150 mm) 

10.  Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża 
bez materaca w zakresie 76-91 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm) 

11.  
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. 
systemie dwóch ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża 
przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. 

12.  

Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione 
sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego  
lub  
leże 4 segmentowe, z czego 3 segmenty ruchome, wypełnione zdejmowanymi panelami ze 
zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca, panele 
z systemem zatrzaskiwania, wyposażone w otwory wentylacyjne 
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lub 
Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome, segmenty ruchome (oparcia pleców, 
uda, podudzia), zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa 
sztucznego HPL, segment miednicy stały wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. 

13.  

Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta lub 
niewyprofilowane panele platformy materaca 
lub  
segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami, zapewniającymi stabilną podstawę 
dla materaca oraz bezpieczną resuscytację, leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi 
tworzywowymi lamelami, z systemem zatrzaskiwania, lamele wyposażone w otwory 
wentylacyjne, ułatwiające ułożenie materaca wykonanego z pianki wiskoelastycznej, 
którego powierzchnia pianki dopasowuje się do kształtu pacjenta, równomiernie rozkłada 
ciężar i modeluje ciało w dowolnej pozycji, zwiększa komfort i redystrybuuje ciśnienie 

14.  Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm (dla pojedynczych kółek 150 
mm) 

15.  

Specjalna konstrukcja leża obejmująca materac z każdej 
strony zapobiegające przesuwaniu lub posiadająca 
uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, 
zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża lub 
wyposażona w ograniczniki 

Tak – 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 
 
 
 
…………….. 
PODAĆ ! 

16.  Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców. 

17.  
Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  
ramy leża  min. 0-62°. 

18.  Elektryczna regulacja segmentu uda. 

19.  Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-20°. 

20.  Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża 0-16° lub  
0-14° lub 0-18° lub 0-15° 

21.  Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. 

22.  
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne 
po naciśnięciu jednego przycisku. 

23.  

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -12°) - (+12°) lub  
( -15°) - (+15°) lub Trendelenburga 13o i anty-Trendelenburga 15o lub Trendelenburga  
i anty-Trendelenburga maksymalnie 16o lub Trendelenburgiem 14° i anty-
Trendelenburgiem 15° 

24.  

Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię 
skoordynowanych  ruchów,  włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających 
pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za 
pomocą jednego przycisku. 

25.  

Obsługiwanie funkcji łóżka za pomocą paneli sterujących umieszczonych w barierkach 
bocznych, wszystkie przyciski podświetlane lub bez podświetlenia, membranowe, 
wodoodporne 
lub 
łóżko wyposażone w panele wbudowane w barierki boczne z dużymi, czytelnymi 
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piktogramami, bez podświetlenia 

26.  4 pojedyncze kółka o średnicy min. 150 mm, w tym minimum jedno antystatyczne 
(kierunkowe) 

27.  

Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią 
zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. Drążek łączący pedały hamulca 
od strony nóg lub pedały hamulca od strony nóg po obu stronach nie połączone ze sobą 
lub 
Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną z dwóch dźwigni 
zlokalizowanych przy kołach od strony nóg pacjenta (nie połączonych drążkiem) 
lub 
centralna blokada kół realizowana za pomocą dwóch dźwigni (wystarczy użyć tylko 
jednej) znajdujących się od strony nóg pacjenta, bezpośrednio przy kołach 

28.  

Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe 
opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. 
Dźwignia umieszczona pod segmentem nóg pacjenta lub pod segmentem oparcia pleców 
pacjenta lub w górnej części segmentu oparcia pleców 
lub 
mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, 
dostępna z obu stron wezgłowia łóżka, funkcja łatwo dostępna bez względu na pozycję 
barierek bocznych (opuszczone czy podniesione), dźwignia umieszczona pod segmentem 
głowy pacjenta ułatwiające natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia 
lub  
łóżko z dźwigniami CPR segmentu pleców, umieszczonymi po obu stronach leża, 
bezpośrednio przy segmencie pleców z dostępem niezależnie od pozycji barierek 
lub 
manualna dźwignia CPR dostępna z obu stron łóżka, znajdująca się pod segmentem 
oparcia pleców 

29.  

Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża lub z segmentem oparcia 
pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem  
lub 
barierki górne (przy segmencie oparcia pleców) poruszające się wraz z segmentem leża 
oraz barierkami dolnymi (segmenty nóg) nie poruszającymi się wraz z segmentami leża 

30.  

Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, 
umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie 
podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w z wbudowanymi 
panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas 
wstawania lub transferu na krzesło. 

31.  
Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka 
wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. 

32.  
Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do 
właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, 
stanowiące integralną część barierek. 

Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
 
 
 
……………. 
PODAĆ ! 
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33.  

Nieruchomy lub ruchomy szczyt górny 
lub 
łóżko z nieruchomym szczytem górnym względem leża podczas regulacji wysokości leża 
oraz pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
lub 
szczyty (zarówno od strony głowy, jak i nóg) poruszające się wraz z leżem 

34.  Wysuwana półka do odkładania pościeli. 

35.  Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. 

36.  Uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta – minimum 2 lub konstrukcja łóżka 
posiada cztero-punktowe strefy połączeń dla pasów 

37.  

Łóżko wyposażone: 
w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę oraz podwójną ramę 
ortopedyczną w standardzie. Rozkład uchwytów od strony głowy pacjenta po dwa uchwyty 
na narożnik w celu jednoczesnego zamontowania wieszaka kroplówki i uchwytu na rękę. 
Rozkład uchwytów od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik w celu zamontowania 
ramy ortopedycznej lub innych akcesoriów 
lub 
w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę lub ramę ortopedyczną, rozkład 
uchwytów od strony głowy pacjenta oraz od strony nóg pacjenta po jednym na narożnik 
w celu zamontowania akcesoriów 
lub 
w gniazda pod wysięgnik do kroplówek, uchwyt na rękę oraz podwójną ramę 
ortopedyczną, po jednym gnieździe do mocowania dodatkowych akcesoriów 
umieszczonym w narożnikach łóżka (taki rozkład uchwytów pozwala na jednoczesne 
zamocowanie wieszaka kroplówki w jednym narożniku oraz uchwytu na rękę w drugim 
narożniku lub zamocowanie ramy ortopedycznej wyposażonej w wieszaki kroplówek 
i uchwyty rąk – wówczas nie ma konieczności mocowania dodatkowych wieszaków 
kroplówek i uchwytów rąk w narożnikach) 
lub  
w cztery gniazda na akcesoria typu wieszak kroplówki, wysięgnik ręki w rozkładzie po 1 
uchwycie na narożnik 

38.  

Metalowe uchwyty worków urologicznych po jednym lub po dwa z każdej strony łóżka 
umieszczone pod leżem. Każdy uchwyt z dwoma lub czterema haczykami tworzywowymi 
na worki 
lub 
metalowe uchwyty worków urologicznych (4 haczyki tworzywowe po każdej stronie łóżka) 
lub  
cztery metalowe uchwyty na worki urologiczne – po dwa na każdą stronę 
lub 
stalowe lakierowane proszkowo listwy z tworzywowymi haczykami (4 haczyki po każdej 
stronie łóżka) 

39.  
Wieszak na kroplówki – 2 lub 4 haki ze stali nierdzewnej lub ze stali węglowej pokrytej 
chromem. Zakres regulacji wysokości minimum 1045-1880 mm lub 1080 – 1580 mm lub 
1000-1400 mm 

40.  
Wysięgnik z pasem i uchwytem do rąk ułatwiający pacjentowi wyjście z łóżka. Udźwig 
uchwytu minimum 75 kg. 
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41.  
Materac  z pianki wysokoplastycznej, przewidziany do profilaktyki i zapobiegania 
odleżyn  u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka. 

42.  Materac dopasowany do leża łóżka. 

43.  

Materac z pianki wysokoplastycznej wyposażony w 3 lub 5 sekcji lub z pianki 
wiskoelastycznej, jednowarstwowy, powierzchnia pianki dopasowuje się do kształtu 
pacjenta, równomiernie rozkłada ciężar i modeluje ciało w dowolnej pozycji, zwiększa 
komfort i redystrybuuje ciśnienie 

44.  

Materac z pianki wysokoplastycznej, wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę 
wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych lub bez właściwości 
antybakteryjnych i grzybostatycznych lub materac wiskoelastyczny z pokrowcem - 
poliester powlekany poliuretanem, nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym 
powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, materac nie zawierający lateksu 

45.  
Krawędzie pokrowca materaca zgrzewane lub krawędziami zszywanymi 
z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 2 boków materaca 

46.  

Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych lub   
bez właściwości grzybostatycznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów 
lub 

materac nieprzemakalny, paroprzepuszczalny 

47.  

Materac posiadający nacięcia poprzeczne na całej długości lub zamiast nacięć materac 
posiadający w części głowy i nóg specjalnie wyprofilowaną piankę 
lub  
materac wiskoelastyczny, jednowarstwowy, powierzchnia pianki dopasowuje się do 
kształtu pacjenta, równomiernie rozkłada ciężar i modeluje ciało w dowolnej pozycji, 
zwiększa komfort i redystrybuujący ciśnienie 
lub 

Materac posiadający nacięcia poprzeczne oraz wzdłużne 

48.  Materac z pianki wysokoplastycznej przepuszczający promienie RTG. 

49.  
Gęstość pianki materaca z pianki wysokoplastycznej w 
strefie tułowia i głowy min. 40 kg/m3. 

min. 40 kg/m3 – 0 pkt. 
powyżej 40 kg/m3 – 15 pkt. 
 

 

…………………… 

PODAĆ ! 

50.  

Materac z pianki wysokoplastycznej umożliwiający przepływ powietrza pod powierzchnią 
materaca z lub bez strefy pięt z pianki o niższej gęstości 
lub  
materac jednowarstwowy z pokrowcem przepuszczającym powietrze, powierzchnia pianki 
dopasowuje się do kształtu pacjenta, równomiernie rozkłada ciężar i modeluje ciało 
w dowolnej pozycji, zwiększa komfort i redystrybuujący ciśnienie, materac nie 
zawierający lateksu 
lub 
materac z pianki wysokoplastycznej, w którym dolna warstwa jest wykonana z pianki  
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o wysokiej porowatości, oddychające j, zapobiegającej wilgotności i maceracji skóry, 
umożliwiającej przepływ powietrza pod powierzchnią materaca; sfera głowy i pięt  
z pianki termoelastycznej i wiskoelastycznej dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta 
pod wpływem temperatury 

51.  
Wysokość materaca z pianki wysokoplastycznej min. 
12 cm. 

min. 12 cm – 0 pkt. 
powyżej 12 cm- 15 pkt. 
 
………… 
PODAĆ ! 

52.  Nośność masy pacjenta zapewniająca właściwości prewencyjne 250 kg. 

53.  Możliwość prania w temperaturach do 95 °C lub możliwość prania w temperaturze do 95 
°C wraz z możliwością dezynfekcji parowej w temperaturze do 121 °C 

54.  

Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg 
lub 
łóżko z konstrukcją wykonaną ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo opartą na 
konstrukcji wznoszącej zapewniającej maksymalną stabilność leża przy maksymalnym 
obciążeniu (250kg w każdej pozycji) oraz 400kg przy leżu wypoziomowanym oraz 
opuszczonym do pozycji minimalnej 

55.  Długość materaca max. 227 cm 

56.  Szerokość materaca min. 88 cm. 

 

 

 

 

 


