
Załącznik nr 09.3 
 

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH 
 

Przedmiot zamówienia: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne intensywnego nadzoru – 1 szt. 
 

 
Parametry wymagane 

Lp. Opis parametrów wymaganych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 
Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych 
lakierem proszkowym w kolorze szarym, odpornym na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV 

TAK 
 

2. 

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 Długośd całkowita: 2100 mm, (± 30 mm)  

 Szerokośd całkowita łóżka z barierkami: 1000 mm, (± 30 mm) 

 Wymiar leża: 900x2000 mm 

TAK PODAD 

 

3. 
Barierki boczne dodatkowo wyposażone w listwy odbojowe 
przymocowane na długości barierki. 

TAK 
 

4. 

Szczyty łóżka chromowane łatwo demontowane, wypełnione 
wysokiej jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na 
działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów łatwo 
demontowane. 

TAK 

 

5. 
Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne, sterowane 
pilotem 

TAK 
 

6. 
Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką w kolorze 
szarym, mocowaną do uchylnych segmentów 

TAK 
 

7. 
W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz 
wysięgnika z uchwytem do ręki 

TAK 
 

9. 
Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od: 350 - 850 mm, 
(+/- 50 mm) 

TAK PODAD 
 

10. 

Pozostałe elektryczne regulacje : 

 kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 75, (+/-5) 

 kąt segmentu uda: 0 - 45, (+/-5) 

TAK PODAD 

 

11. 
Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z 
możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji 
uda 

TAK  
 

12. 
Pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych funkcji 
przez personel medyczny 

TAK  
 

13. 
Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający 
zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg 

TAK 
 

15. Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz TAK 
 

16. 
Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła z osłoną 
tworzywową, z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost 

TAK 
 

17. 

Elementy wyposażenia łóżka: 

 Materac dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w 
pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. 
Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z 
zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, 
grubośd minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec 
materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadad 
Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości 
nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez 
uprawniony do tego podmiot. – 1 szt. 

 Barierki lakierowane proszkowo,  składana wzdłuż ramy  leża 
za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w 
specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia 
narzędzi, spełniające najnowszą normę bezpieczeostwa EN 
60601-2-52 – 2 szt. 

 Wieszak kroplówki – 1 szt. 
 

TAK 

 



18. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE TAK 
 

19. 
Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze 
technicznym produktów 

TAK 
 

20. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat TAK 
 

21. 
Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 
10 lat 

TAK 
 

22. Czas reakcji serwisu: 24 godz. TAK 
 

23. Możliwośd wyboru kolorów wypełnieo szczytów TAK 
 

 
 
 


