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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 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający wymaga w komplecie z podnośnikiem dwóch podwieszek: kąpielowej  

i uniwersalnej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga w komplecie dwóch podwieszek: kąpielowej i uniwersalnej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podnośnika elektrycznego o maksymalnym 

obciążeniu do 150 kg i parametrach: 

- najniższa pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu – 728 mm 

- maksymalna pozycja centralnego punktu ograniczenia ruchu – 1740 mm 

- zakres podnoszenia (zakres wysokości) – 1012 mm 

- długość ramienia – 1000 mm 

- długość całkowita – 1115mm 

- minimalny rozstaw ramion – 463 mm 

- maksymalny rozstaw ramion – 833 mm 

- wysokość kolumny / wysokość ramy – 1115 mm 

- Posiadający możliwość podnoszenia pacjenta z podłogi?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny o proponowanych parametrach. 
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 5, poz. 3 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści chodziki o poniższych parametrach? 

 Balkonik aluminiowy czterokołowy z regulacją wysokości siedziska 

 Składany, 

 posiada uchwyt na kule, 

 siedzisko, 

 uchwyty ergonomiczne, 

 regulacja wysokości rączek, 

 regulacja wysokości siedziska, 

 koszyk na zakupy, 

 blokada składania. 

Dane techniczne: 

szerokość: 610 mm 

długość: 680-795 mm 

wysokość: 845-985 mm 

wys. siedziska: 555-625 mm 

szer. siedziska: 360 mm 

głęb. siedziska: 360 mm 

waga : 7,2 kg 

max. obciążenie: 136 kg 

koła ø 200x35 mm?” 

 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści chodziki o proponowanych parametrach. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków lakierowanych proszkowo spełniających 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków lakierowanych proszkowo spełniających 

pozostałe wymagania zawarte w SIWZ. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający wymaga aby wózki posiadały dwa systemy hamulcowe tj. postojowy dla pacjenta  

i bębnowy dla opiekuna?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści wózki z proponowanymi systemami hamulcowymi. 

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o demontowanych bez potrzeby użycia narzędzi szczytach, które są  

w całości wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o demontowanych szczytach wykonanych z proponowanego tworzywa. 

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 830 mm oraz długości 1900 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanych wymiarach leża. 
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Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulowanej wysokości leża w zakresie 360 - 710 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o regulowanej wysokości leża w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji przechyłu Trendelenburga w zakresie: 0 -12 stopni oraz 

anty-Trendelenburga w zakresie: 0 - 12 stopni?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o regulacji przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga  

w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający dopuści pilot do regulacji funkcji łóżka wyposażony w 6 podświetlanych 

przycisków, nie posiadający blokady za pomocą kluczyka oraz bez diody LED?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści pilota do łóżka nieposiadającego blokady za pomocą kluczyka i bez diody 

LED.  

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający dopuści konstrukcję pantografową łóżka podpierającą leże w 4 

punktach, gwarantujące stabilność leża?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji pantografowej podpierającej leże według proponowanej 

ilości punktów. 
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Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

 „Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z cyklem pracy wynoszącym 6 minut? 

Parametr ten jest skuteczniejszy w zapobieganiu powstawania odleżyn?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym cyklem pracy. 

Treść pytania:  

 

Pytanie 13 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

 „Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach 32 x 10 x 14 cm o masie poniżej 2 kg o obudowie  

z wysokiej jakości tworzywa sztucznego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pompę o proponowanym parametrach. 

 


