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Wałbrzych, dnia 30.06.2020r.  

DZPZ-530-Zp/25/PN-24/20 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: Dostawy  łóżek szpitalnych - Zp/25/PN-24/20.  

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp, niniejszym informuje, że 

-  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: 

 

Pakiet nr 1 – Łóżka szpitalne (bariatryczne), elektryczne – 269 956,80zł 

Pakiet nr 2 – Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne – 503 798,40zł 

 

- w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, którą złożył następujący Wykonawca: 

 

1) Konkret Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno: 

dla pakietu nr 1 za cenę brutto 268 356,24zł.,  

1. Barierka segmentu podudzia zabezpieczona przed przypadkowym otworzeniem za pomocą 

uchwytu wbudowanego w konstrukcję leża - TAK 

2. Sprężyna gazowa wspomagająca opuszczanie barierki bocznej zabudowana, niewidoczna z    

zewnątrz - TAK  

3. Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi.  

W każdej strefie po kilka     przycisków - TAK  

4. Odłączenie wszelkich regulacji z panelu po określonym czasie nieużywania regulacji 

chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego 

ponownego uruchomienia regulacji) - TAK  

5. Szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półka na 

prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS- TAK 

6. Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym - 

TAK  

dla pakietu nr 2 za cenę brutto 503 118,00 zł.,  

1. Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych - TAK  

2. Funkcja elektrycznego przedłużenia leża – TAK  

3. Możliwość programowania ułożeń pacjenta w przechyłach bocznych w określonych odcinkach 

czasowych tzn. łóżko po określonym (zaprogramowanym) czasie wykonuje przechył o 

zaprogramowaną wartość - TAK  

4. Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian do 150gram 

dokładność wagi - TAK  

5. Archiwizacja pomiarów wagi, możliwość archiwizowania jednego pomiaru dziennie - TAK  

http://www.zdrowe.walbrzych.pl/
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6. Funkcja graficznego przedstawienia wyników pomiaru masy ciała z możliwością sporządzenia 

wykresu tygodniowego, miesięcznego itp., - TAK  
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