
 

  Załącznik nr 2 

 

 

L.p. 
Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych 

i użytkowych przedmiotu zamówienia 

Parametr 

wymagany 

Parametr 

oferowany* 

a. b. c. d. 

Pakiet 1 

A Łóżko porodowe – 1 szt.   

1.  

Sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji/ sprzęt poekspozycyjny . 

Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - 

ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w 

czasie połogu. 

TAK 

podać 
 

2.  Łóżko o konstrukcji kolumnowej. Leże oparte na minimum 2 kolumnach 

cylindrycznych. 

TAK  

3.  Podwozie łóżka przykryte osłoną z tworzywa. TAK  

4.  Długość łóżka porodowego 2050 mm +/-  50 mm 

 
TAK  

5.  Szerokość łóżka porodowego 1060 mm +/- 50 mm TAK  

6.  
Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie: 

- najniższe położenie 600 mm 

- najwyższe położenie 1000 mm 

TAK 
 

7.  Kąt nachylenia oparcia pleców minimum: 0 - 700 TAK  

8.  Regulacja kąta nachylenia podnóżka w zakresie minimum 0-30 o TAK  

9.  Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendenelburga min. 15o  +/- 3 o TAK  

10.  

Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. 

Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy tez 

innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia 

ciała pacjenta 

TAK 

 

11.  Leżysko przezierne dla promieni RTG TAK  

12.  

Elektroniczna regulacja realizowana przy pomocy pilota: 

- oparcia pleców, 

- nachylenia siedziska ,  
- wysokości, 

- pozycji Trendelenburga 

- pozycji anty-Trendelenburg 

TAK 

 

13.  

Segment nożny leża z regulacją wysokości, regulacją położenia wzdłużnego 

oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko.  

Kierunek wsuwania / wysuwania segmentu nóg zgodny (równoległy) do leża 

łóżka.  

Nie dopuszcza się segmentów nóg, które odwodzą się poza obrys łóżka i 

następnie ruchem okrężnym chowa pod leże. 

TAK 

 

14.  Możliwość nagłego, ręcznego opuszczenia oparcia pleców (funkcja CPR) TAK  

15.  
Łóżko przejezdne z kołami o średnicy min. 125 mm, podstawa jezdna 

zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół, oraz funkcją 

jazdy kierunkowej 

TAK 
 

16.  

Materac będący dostosowany do wielkości leża. Materac jednoczęściowy – 

segment pleców oraz siedziska łącznie bez przerwy lub przeszycia między 
tymi segmentami.   

Materac w pokrowcu zmywalnym. 

Chowany segment nóg posiadający zintegrowany materac. 

TAK 

 



 

17.  Łóżko wyposażone w materac o grubości min 12 cm. Materac w segmencie 

siedzenia z wycięciem klinowym 

TAK  

18.  
Łóżko wyposażone w ginekologiczne podpory podudzi pacjentki. Podpory z 

regulacją wysokości. Podpory umieszczone na przegubie kulowym 

umożliwiającym regulację kątową w dowolnym kierunku. 

TAK 
 

19.  

Łóżko porodowe posiada uchwyty na ręce montowane na szynie bocznej. 

Uchwyty odporne na działanie dużej siły pacjentki.  

Uchwyty wykonane ze stali.  

Nie dopuszcza się uchwytów gumowych lub tworzywowych jako łatwe do 

uszkodzenia przy użyciu dużej siły przez pacjentki podczas porodu. 

TAK 

 

20.  Łóżko porodowe posiadające miskę porodową z możliwością łatwego i 

szybkiego zakładania i zdejmowania. 

TAK  

21.  Łóżko posiadające szynę boczną, do montowania dodatkowego wyposażenia, 

po obu stronach segmentu siedziska. 

TAK  

22.  Wskaźniki nachylenia kąta na bocznych barierkach TAK  

23.  Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka min 230 kg TAK  

24.  Szczyt oraz barierki boczne: tworzywowe TAK  

25.  Szczyt od strony głowy z możliwością szybkiego demontażu bez użycia 

narzędzi 
TAK  

26.  Dwa krążki odbojowe umieszczone w narożnikach od strony głowy. TAK  

27.  

Gwarancja: min. 24 miesiące   od daty podpisania przez obie strony protokołu 

zdawczo- odbiorczego              

24 miesiące- 0 pkt. 

30 miesięcy- 5 pkt. 

36 miesięcy-10 pkt. 

42 miesięcy- 20 pkt. 

48  miesięcy -40 pkt. 

TAK 

podać 

 

 


