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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 6/2019 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne zamiast pilota to za pomocą panelu centralnego co 

najmniej 8-funkcyjnego z możliwością blokady funkcji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści sterowania elektrycznego za pomocą proponowanego rozwiązania. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szczyty całe z jednolitego tworzywa, bez miejsc klejenia, lekkie i łatwe  

w utrzymaniu czystości, bez miejsc gromadzenia się bakterii?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie dotyczące szczytów. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 350-740 mm, nieznacznie 

różniącą się od wymagań, a w pełni bezpieczną i pomocną w obsłudze pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w proponowanym zakresie. 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 415-800 mm, nieznacznie 
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różniącą się od wymagań, a w pełni bezpieczną i pomocną w obsłudze pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający wymaga centralnej blokady kół, czy dopuści 2 koła z blokadą?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga centralnej blokady kół, ale dopuści oba proponowane rozwiązania. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy ze względu na komfort pacjentów oraz trwałości w użytkowaniu, czy Zamawiający zmieni 

wymagania na grubość materaca 12 cm i twardość gąbki > T30?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmieni wymagań, ale dopuści materac o proponowanych parametrach.  

 
Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia zawarcia 

umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem 

produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie 

wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma 

możliwość jego wydłużenia.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia. Wymagany termin 

wykonania zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilota bez diody LED informującej o podłączeniu 

łóżka do sieci elektrycznej?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w pilota bez diody LED informującej o podłączeniu 

łóżka do sieci elektrycznej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję pantografową, (wykonaną z profili stalowych 

lakierowanych proszkowo), posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć 

punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka, gwarantującą stabilność leża?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję pantografową z proponowaną ilością punktów 

podparcia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty (z możliwością wyciągania bez użycia 

narzędzi), które w całości są wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, w kolorze uzgodnionym  

z Zamawiającym (do wyboru 10 kolorów z palety producenta)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z proponowanego tworzywa. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające wymiary leża pod materac: szerokość 860 mm, długość 

1980 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanych wymiarach leża. 
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Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczna regulację wysokości leża w zakresie 420 – 

840 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0
 o

 – 13
 o

?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko posiadające proponowany kąt przechyłu Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0
 o

 – 14
 o

?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko posiadające proponowany kąt przechyłu anty-Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła, z których jedno jest antystatyczne, koła  

o średnicy 125 mm z blokadą indywidualną?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w cztery koła, w tym jedno antystatyczne. 
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Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o szerokości 860 mm i długości 1980 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o proponowanych wymiarach. 

 
Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Biorąc pod uwagę przeznaczenie łóżek na wypożyczalnię sprzętu medycznego czy Zamawiający 

wymaga aby konstrukcja łóżka (łóżko z dzieloną ramą ) umożliwiała złożenie łóżka na stelażu 

transportowym wraz ze szczytami i barierkami bocznymi?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga łóżka o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu transportowym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający oczekuje łóżek w obudowie drewnianej wyposażonych w opuszczane drewniane 

podwójne poręcze boczne na całej długości łóżka spełniające wymagania normy PN-EN 60601-2-52?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści łóżka o proponowanym wykonaniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżka bez możliwości wyciągania szczytów bez użycia narzędzi?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżka bez możliwości wyciągania szczytów bez użycia narzędzi. 
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Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający oczekuje łóżek w których siłowniki umieszczone są w zabudowanych szczytach 

łóżka?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści łóżka z siłownikami umieszczonymi w proponowanym miejscu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający oczekuje łóżek wyposażonych w szczyty wykonane z drewna oraz obudowane 

dwoma płytami meblowymi o grubości min. 8 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści łóżka wyposażone w szczyty z proponowanego materiału  

i obudowane według proponowanego rozwiązania. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy dopuści łóżko z systemem opuszczania poręczy bocznych wykonanym z aluminium i tworzywa?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z systemem opuszczania poręczy bocznych wykonanym  

z proponowanego materiału. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 2020 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości leża. 
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Treść pytania:  

Pytanie 24 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacja wysokości w zakresie 400-800 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka 

szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżka z kątem przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 

0-12
 o

?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżka z kątem przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga  

w proponowanym zakresie. 

 


