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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 7/2020 

 

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

Dz. U. 2019 poz. 1843 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 wyposażenia medycznego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) od daty 

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. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji 

SIWZ w kwestii terminu dostawy jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne sterowane elektrycznie za pomocą pilota wykonanego  

w całości z tworzywa sztucznego 7-funkcyjnego (regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, 

wysokości leża, pozycji Trendelenburga, pozycji anty-Trendelenburga, pozycji „krzesła 

kardiologicznego”, pozycji reanimacyjnej/CPR), pilot posiadający wskaźnik podłączenia do sieci oraz 

możliwość blokady za pomocą klucza magnetycznego przez personel funkcji niebezpiecznych 

(Trendelenburg, anty-Trendelenburg, krzesło kardiologiczne, CPR); konstrukcja pantografowa, wykonana 

z profili stalowych lakierowanych proszkowo, posiadająca cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem 

oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka, gwarantująca stabilność; szczyty  

z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi wykonane z wysokiej jakości tworzywa typu ABS (kolor 

wklejek w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym); wymiary zewn. łóżka: długość całkowita 2230 mm (+/- 

10 mm), szerokość całkowita 980 mm (+/- 10 mm); wymiary leża: szerokość 830 mm, długość segmentu 

pleców 790 mm, segmentu miednicy 170 mm, segmentu uda 320 mm, segmentu podudzia 620 mm; leże 

segmentowe regulowane przy pomocy siłowników elektrycznych; elektryczna regulacja wysokości leża  

w zakresie: 410 - 815 mm (+/- 10 mm); regulacja wysokości leża góra - dół, pleców, uda za pomocą 
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pilota; opuszczane barierki boczne na całej długości leża; zabezpieczenie barierek bocznych przed 

przypadkowym opuszczeniem; kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 13º (±2º); kąt przechyłu anty-

Trendelenburga 0 - 15º (±2º); kąt regulacji oparcia pleców w zakresie do 65º (±5º); kąt regulacji oparcia 

uda w zakresie do 45º (±2º); część podudzia regulowana za pomocą systemu zapadkowego; łóżko 

wyposażone w cztery koła o średnicy 150 mm z centralą blokadą, w tym jedno koło kierunkowe 

(antystatyczne); wyposażenie łóżka: wysięgnik/uchwyt ręki o regulowanej długości oraz materac 

gąbkowy długość 198 cm, szerokość 86 cm, twardość gąbki T25, grubość 10 cm, materac pokryty 

materiałem nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym (pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny), 

materiał z pianki niepalnej odporny na działanie wody, środków odkażających i promieni 

ultrafioletowych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżka szpitalne sterowane elektrycznie za pomocą pilota wykonanego w całości  

z tworzywa sztucznego: 

- 7-funkcyjnego (regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji 

Trendelenburga, pozycji anty-Trendelenburga, pozycji „krzesła kardiologicznego”, pozycji 

reanimacyjnej/CPR) z możliwością blokady za pomocą klucza magnetycznego przez personel funkcji 

niebezpiecznych (pilot), 

- na konstrukcji pantografowej z proponowaną ilością punktów podparcia, 

- o proponowanej długości całkowitej, 

- o proponowanych wymiarach leża, 

- z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie, 

- bez regulacji podudzia za pomocą pilota, 

- z kątem przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga w proponowanym zakresie, 

- z kątem regulacji oparcia pleców w zakresie do 65º (±5º), 

- z częścią podudzia regulowaną za pomocą systemu zapadkowego, 

- bez funkcji autokonturu segmentów oparcia pleców i ud. 

 

Ponadto Zamawiający nie dopuści łóżka tylko z jednym kołem antystatycznym (z czterech). 

 

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu 

transportowym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wykonanych z materiału CDF Swiss, który 

parametrami mechanicznymi i technicznymi przewyższa materiał ABS?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wykonanych z proponowanego materiału. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 320 mm – 810 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżka o konstrukcji pantografu, które nie ma możliwości składania na stelażu 

transportowym? Łóżka o konstrukcji kolumnowej jedynie posiadają możliwość składania na stelaż 

metalowy” 

 

Odpowiedź:  

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu 

transportowym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcja łóżka (łóżko z dzieloną ramą) umożliwiała złożenie łóżka na 

stelażu transportowym wraz ze szczytami i barierkami bocznymi?” 

 

Odpowiedź:  

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez 

Zamawiającego, Zamawiający wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu 

transportowym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 1 – 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?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie oczekuje, ale dopuści łóżka o proponowanym wykonaniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

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

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżka bez możliwości wyciągania szczytów bez użycia narzędzi. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 1 – 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 10 (dot. część nr 1 – 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 11 (dot. część nr 1 – 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. 

 

 

 



 

  
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

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

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości leża. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 1 – 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 14 (dot. część nr 1 – 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. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 2 – Balkoniki) 

„Czy Zamawiający dopuści Balkoniki o wysokości podpór ramion: 100 – 123 cm? Pozostałe parametry 

zgodnie z SIWZ.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści balkoniki o proponowanej wysokości podpór ramion. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny) 

„Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości od 48 cm do 100 cm? 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 


