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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 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy Zamawiający dopuści materac z pompą w obudowie tworzywowej, dzięki czemu pompa jest 

lżejsza i praktyczniejsza?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z pompą w proponowanej obudowie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy materac ma posiadać wyświetlacz na panelu pompy, wyświetlający ustawioną wagę pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie proponowanego wyświetlacza na panelu pompy nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy materac ma posiadać funkcję zwiększenia ciśnienia w odcinku lędźwiowym podczas pobytu 

pacjenta w pozycji siedzącej?” 

Odpowiedź:  

Posiadanie proponowanej funkcji nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy Materac ma posiadać dodatkową, odpinaną kieszeń ma materac piankowy, podkładowy, za-

bezpieczający pacjenta przed leżeniem bezpośrednio na leżu w przypadku uszkodzenia komór i braku 

ciśnienia w materacu?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie proponowanej dodatkowej kieszeni nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści podnośnik z maksymalnym położeniem ramienia na poziomie 159 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik o maksymalnym położeniu ramienia na proponowanym poziomie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści podnośnik o maksymalnym obciążeniu 180 kg? Parametr ten jest lepszy 

od wymaganego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym obciążeniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy zostanie dopuszczony do przetargu wózek inwalidzki z tapicerką z materiału AirFlow. (Zapewnia 

odpowiednią wentylację) zamiast tapicerki nylonowej, pozostałe parametry zgodne z opisem. Podany 

opis wózka TGR-R WA 163 jest już nieprodukowany?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z proponowaną tapicerką. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 1, poz. 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści ślizgi o następującym opisie: 

Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta, łamana, o wymiarze 170-185 cm (długość) i 48-55 

cm (szerokość). Śliska powłoka umożliwia przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in. do  

i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety. Dopuszczalne 

obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych. 

Płyta wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego z pokrowcem (powłoka) z nylonu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści ślizgi o proponowanym opisie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 1, poz. 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści ślizgi o następującym opisie: 

Długa płyta ślizgowa do przemieszczania pacjenta, łamana, o wymiarze 175-185 cm (długość) i 48-55 

cm (szerokość). Śliska powłoka umożliwia przenoszenie unieruchomionych pacjentów m.in. do  

i z łóżka, wózka inwalidzkiego, krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, toalety. Dopuszczalne 

obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych. 

Płyta wykonana ze sztywnego tworzywa sztucznego z pokrowcem (powłoka) z nylonu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści ślizgi o proponowanym opisie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 1, poz. 2 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści pasy o następującym opisie: 

Pasy do przenoszenia chorego wykonany ze wzmocnionej tkaniny z możliwością regulacji długości 

(125-135 cm), o szerokości (11-15 cm), przednim zapięciem (klamra), materiałem antypoślizgowym 

(od wewnętrznej strony) i uchwytami (min. 5 od zewnętrznej strony)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pasy o proponowanym opisie. 
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Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 1, poz. 3 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o następującym opisie: 

Deski służą to transferu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki. Niełamana, o wymiarach całkowitych 

70-75 cm x 20-35 cm, dopuszczalne obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle 

niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykonana z tworzywa przeznaczonego do dezynfekcji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o proponowanym opisie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 1, poz. 3 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o następującym opisie: 

Deski służą to transferu pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki. Łamana, o wymiarach całkowitych 60-

75 cm x 30-35 cm, dopuszczalne obciążenie dostosowane do osób starszych, przewlekle 

niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, wykonana z tworzywa przeznaczonego do dezynfekcji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści deski do przenoszenia o proponowanym opisie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 7, poz. 1 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści pionizator statyczny o następującym opisie: 

Stabilny z możliwością przyjęcia biernej pozycji stojącej, z systemem ergonomicznych obejm 

(piersiowo-biodrowych), na stelażu z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce, z podestem ze 

stabilizatorami stóp, regulowanym stabilizatorem kolan z pelotami, o wymiarach: szerokość 60-80 cm, 

długość 87-112 cm, wysokość 105-118 cm, szerokość i wysokość peloty piersiowo-biodrowej 

dostosowane do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych, dostępne 

rozmiary tych pelot: XS, S, M, L, XL, z maksymalnym obciążeniem 200 kg, długością stopki 

dostosowaną do osób starszych, przewlekle niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pionizator statyczny o proponowanym opisie. 

 

Pytanie 14 (dot. część nr 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści podnośnik o następującym opisie: 

Zakres podnoszenia: minimalne położenie ramienia 44 – 73 cm, maksymalne położenie ramienia 175 

– 195 cm, możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej: 60 – 100 cm, maksymalne obciążenie 

podnośnika: ≤ 150 kg, elektrycznie regulowana wysokość, rama jezdna/podwozie zaopatrzona  

w kółka (4), w tym dwa z hamulcami (blokada tylnych kółek), metalowa rama podnośnika malowana 

proszkowo”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanym opisie. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) 

„Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości całkowitej. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko o szerokości leża 850 

mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości leża. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko z elektryczna regulacja 

wysokości leża w zakresie: 395 - 790 mm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie kąt przechyłu 

Trendelenburga wynosi 0 – 16 o, a kąt przechyłu anty-Trendelenburga  0 – 15º?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanym kącie przechyłu Trendelenburga i anty- Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga elektrycznej regulacji kąta 

przechyłu Trendelenburga i kąta przechyłu anty-Trendelenburga?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga i anty- 

Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

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

szpitalne) „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji tej części Zamówienia do 60 dni?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji tej części zamówienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. część nr 8 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego IV: urządzenia 

medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuszcza koncentrator o przepływie do 5 litrów/ minutę?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści koncentrator o proponowanym przepływie. 

 


