Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy
społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020

Lublin, dnia 14.09.2020r.
DPSB.DAG.342.2.2020

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na „„DOSTAWA
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY ORAZ
TWORZENIE IZOLATEK I MIEJSC DO KWARANTANNY W RAMACH
PROJEKTU
PN.:
„WSPARCIE
DZIAŁAŃ
ZWIAZANYCH
Z
PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII
COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ” DLA DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ „BETANIA” W LUBLINIE"
Informuję, że w w/w wymienionym postępowaniu w wyniku odpowiedzi na zapytania,
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, tj. zmienia treść w Załącznika nr 7a do SIWZ
(Zał. nr 2 do umowy) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Dostawa sprzętu
medycznego.
1. Łóżko rehabilitacyjne +materac/wysięgnik - atestowane
Łóżko rehabilitacyjne pielęgnacyjne opuszczane do poziomu 20-25 cm od podłogi. Cechy
produktu: Leże cztero-segmentowe, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja
anty-trendelenburga, płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, płynna
regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, leże metalowe, wysięgnik i barierki
na wyposażeniu, produkt medyczny, atestowany, siłowniki zabudowane, wymiary leża:
90x200 cm, długość całkowita: 218 cm (+/- 5 cm), szerokość: 102 cm, (+/- 5 cm) min.
wysokość leża: 20 cm (+/- 5 cm), obciążenie całkowite (robocze) max. 200kg oraz
obciążenie pacjenta max. 165kg. Materac przeciwodleżynowy na łóżko rehabilitacyjne
typu gofer w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym. Cechy produktu: produkt
wodoodporny, bezpieczny suwak, zdejmowany pokrowiec (zamek na dwóch długościach),
produkt oddychający, produkt antyalergiczny, długość: 200 cm, szerokość 90 cm, grubość
minimum 15 cm.
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4. Koncentrator tlenu atestowany
Cechy urządzenia: wysokie stężenie tlenu 93% ± 3 %, regulacja przepływu: 0,5 l/min 5,0 l/min, koncentrator mobilny lub stacjonarny, poziom hałasu: do 40 dB (+/- 5 dB),
zasilanie: 230v, urządzenie mobilne na kółkach, waga do 16,3 kg.
10. Łóżko do transportu atestowane
Stół stosowany wewnątrz budynku, barierki boczne składane obok ramy leża, leże
tapicerowane porofleksem. cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i
obrotu
Szerokość całkowita 800mm +/- 5mm
Długość całkowita: 2040mm =/- 5mm
Obciążenie dopuszczalne: do 150 kg

Aktualnie obowiązujący załącznik nr 7a do SIWZ w załączeniu.
Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

