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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 9/2018 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
 
 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy do leczenia 

odleżyn do II stopnia włącznie o wymiarach 196 x 86 x 12,7 cm? Wymiary materaca są dostosowane 

do łatwego umieszczania w łóżku o wymiarach 200 x 90 cm. Wymóg Zamawiającego, aby materac 

miał 200 cm długości, będzie niewygodnym rozwiązaniem, ponieważ ciężko go będzie umiejscowić na 

ramie łóżka?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o proponowanych wymiarach, ale 

nie dopuści materaca przeciwodleżynowego do leczenia odleżyn do II stopnia włącznie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną 

pompą ze stopniową regulacją ciśnienia na podstawie wagi pacjenta? Takie rozwiązanie jest 

zdecydowanie lepsze dla Zamawiającego, ponieważ na podstawie tabelki i znajomości wagi pacjenta, 

można świadomie wybrać najlepszą opcję dla leczenia i wygody pacjenta?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z proponowaną pompą. 
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z manualną 

regulacją utrzymywanego ciśnienia w zakresie od 30 – 60 mmHg? Taki zakres jest całkowicie 

wystarczający do skutecznej terapii?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją 

utrzymywanego ciśnienia w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną 

pompą o poborze mocy 7,5W? Jest to minimalna różnica względem wymagań Zamawiającego  

i w żaden sposób nie wpłynie na poprawną terapię zapobiegającą odleżynom.“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą o 

proponowanym poborze mocy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z manualną 

regulacją utrzymywanego ciśnienia w zakresie od 30 – 60 mm Hg? Taki zakres jest całkowicie 

wystarczający do skutecznej terapii.“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z manualną regulacją 

utrzymywanego ciśnienia w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z maksymalnym 

obciążeniem do 200 kg? Jest to parametr znacznie lepszy niż wymaga Zamawiający i może tylko 

przyczynić się do poprawnej terapii.“   
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z maksymalnym obciążeniem do 

200 kg. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez funkcji 

maksymalnego wypełnienia?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wysokiej klasy materaca przeciwodleżynowego bez funkcji maksymalnego 

wypełnienia. 

 

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez systemu 

dotleniania AIR?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy bez systemu dotleniania AIR. 

 

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną 

pompą o poborze mocy 7,5W?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z dedykowaną pompą  

o proponowanym poborze mocy. 

 


