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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2020 

 

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 urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 30 – Zestawy do krioterapii miejscowej) 

„Czy dopuszczą Państwo aparat do krioterapii z wyświetlaczem LED segmentowym o znacznie 

większym kontraście, którego całą powierzchnię tworzą emitujące błękitne światło cyfry. Dzięki temu 

jest on znacznie bardziej czytelny w porównaniu do wyświetlaczy kolorowych LCD lub LED 7-9"  

i znacznie trwalszy ponieważ ze względu na swoją budowę jest mniej podatny na uszkodzenia 

mechaniczne. Aparat przez nas produkowany jako jedyny posiada tryby pracy pulsacyjnej i funkcję 

uruchamiania punktów spustowych (siedem stopni intensywności nawiewu)? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści aparat do krioterapii z proponowanym wyświetlaczem LED. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 2, poz. 1 – Wózki inwalidzkie i balkoniki) 

„Czy Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie specjalne pielęgnacyjne o poniższych parametrach? 

Bardzo wygodny wózek wyposażony w komfortową tapicerkę. Wózek wyposażony w czteropunktowe 

pasy stabilizacyjne oraz zagłówek, hamulec centralny. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób 

płynny za pomocą siłowników hydraulicznych. Wózki przeznaczone dla osób leżących wymagających 

długoterminowej opieki , niestabilnych. Bardzo funkcjonale jako wyposażenie domów opieki”.  

 

 



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 

 
 
 
 

       

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 2, poz. 2 – Wózki inwalidzkie i balkoniki) 

„Czy Zamawiający dopuści  wózki  inwalidzkie ze stali chromowo-molibdenowej, z ramą malowaną 

proszkowo?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 2, poz. 2 – Wózki inwalidzkie i balkoniki) 

„Czy Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie posiadający hamulec dociskowy?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 2, poz. 2 – Wózki inwalidzkie i balkoniki) 

„Czy Zamawiający wymaga aby wózki inwalidzkie były wyposażone w hamulce dodatkowe dla osoby 

towarzyszącej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści wózki inwalidzkie z hamulcami dodatkowymi dla osoby 

towarzyszącej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 2, poz. 3 – Wózki inwalidzkie i balkoniki) 

„Czy Zamawiający dopuści balkoniki o poniższych parametrach? 
 
Balkonik przeznaczony do używania przez osoby niepełnosprawne, w celu odnowienia i ćwiczenia 

umiejętności stania oraz chodzenia bez pomocy lub z asystą osób trzecich. Posiada możliwość 

regulacji wysokości i szerokości urządzenia. Można także regulować długość i kąt nachylenia 

uchwytów. W standardzie znajdują się odbojniki – na każdym kole – chroniące przed uszkodzeniem 

ścian i otoczenia”. 
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PARAMETRY TECHNICZNE  

wersja dla dorosłych  

materiał wykonania  aluminium  

waga  12,5 kg  

zakres regulacji szerokości  67,5 – 75 cm  

długość  82 cm  

zakres regulacji wysokości podpór ramion  100 – 123 cm  

obciążenie  do 135 kg  

hamulce kół przednie  dwa hamulce zintegrowane z kołami  

hamulce kół tylnych  dwa hamulce zintegrowane z kołami, z 
regulatorem prędkości chodu  

średnica kół  30 x 100 mm  

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 2, poz. 4 – Wózki inwalidzkie i balkoniki) 

„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:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 9 – Wagi krzesełkowe) 

„Czy Zamawiający dopuści wagi krzesełkowe o poniższych parametrach? 
 

Waga krzesełkowa elektroniczna przeznaczona do ważenia pacjentów w pozycji siedzącej.  

Wyposażona w kółka jezdne. Wyposażona w miernik wagowy PUE C315 z podświetlanym 

wyświetlaczem LCD. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe umożliwia ważenie  niezależnie od 

warunków zasilania. 

Podstawowe funkcje wagi krzesełkowej:  

 tarowanie w całym zakresie pomiarowym, 

 wyłącznik czasowy, 

 zmienne tłumienie wyniku ważenia. 

 

Obciążenie maksymalne [Max] 250 kg 

Dokładność odczytu [d] 100 g 

Zakres tary -250 kg 

Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) 

Interfejs RS232, Wi-Fi
®
 

Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator 

Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin 

Temperatura pracy 0 ÷ +40°C 

Wilgotność względna powietrza 10% ÷ 85% RH bez kondensacji 

Wymiary urządzenia 1036 × 590 × 914 mm 

Wymiar szalki 311 × 440 mm 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 16 – Koncentratory tlenu) 

„Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu o poniższych parametrach? 

 tryb pracy: ciągły  

 wysoki poziom stężenia tlenu w całym zakresie przepływu na poziomie 93 % (+/- 3%)  

 cicha praca  

 prosty w obsłudze  

 wizualne i dźwiękowe alarmy wskazujące niski poziom stężenia tlenu, brak zasilania, spadek 

ciśnienia i konieczność naprawy serwisowej  

 łatwy podgląd godzin pracy koncentratora  

 nawilżacz można zdjąć lub założyć w zależności od potrzeb 

 wymiary (wys x szer x gł) - 62,2 x 34,2 x 30,4 cm  

 waga 16,3 kg  
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 zakres przepływu 0,5 do 5 l / min  

 stężenie tlenu na poziomie 0,5 - 5 l / min 93% ± 3%  

 wymagania elektryczne 230 V, 50/60 Hz  

 pobór mocy ok. 290 W przy 2 l / min., ok. 312 W przy 5 l / min.  

 Klasyfikacja II typu B?” 

 

Odpowiedź:  

Tak.  

 

 

 

 

 


