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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 33, poz. 1 – Dozowniki) 

„Czy życzą sobie Państwo dozownika: 

a. który jest na wersję NALEWANĄ dowolnego mydła a dozownik wytworzy pianę, tzn. mydło  

z kanistra  (nie wymaga zakupu droższych wkładów i uzależnienia się od danego dostawcy), 

b. wersję na WKŁADY – rozwiązanie droższe uzależniające dalsze zakupy być może od jednego 

dostawcy? 

Nasza firma ma do zaoferowania OBIE wersje, nalewane wersja 550 ml ( zamiast 1000 ml) lub na 

wkłady 1000 ml, proszę o decyzje.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga dozownika przystosowanego do wkładów o pojemności 1L. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 33, poz. 2 – Dozowniki) 

„Proszę o podanie wymiaru ROLKI jaka ma pasować do dozownika, chodzi o podanie ŚREDNICY Ø  

rolki.” 

 

Odpowiedź:  

Do dozownika na papier toaletowy, Zamawiający wymaga rolki papieru o średnicy 18-20 cm. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 33, poz. 3 – Dozowniki) 

„Proszę o potwierdzenie że rolka ma być umieszczona w dozowniku w sposób pionowy?” 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 33, poz. 3 – Dozowniki) 

„Proszę o podanie wymiaru ROLKI ręcznika jaki ma pasować do dozownika, chodzi o podanie 

WYSOKOŚCI rolki oraz ŚREDNICY Ø  rolki” 

 

Odpowiedź:  

Do dozownika do centralnego dozowania, Zamawiający wymaga rolki ręcznika o wysokości 20-22 cm 

i średnicy 18-19 cm. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 21, poz. 2 – Meble na wymiar) 

„Proszę o informacje jak mniej więcej długie mają być uchwyty do szaf "Uchwyt długi z litego drewna, 

wyszlifowany, zabezpieczonym olejem.” 

 

Odpowiedź:  

100-120 cm. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 21, poz. 3 – Meble na wymiar) 

„Czy takiej samej długości uchwyty mają być także w poz. 3 "Komody wolnostojącej.” 

 

Odpowiedź:  

Nie. Uchwyty do komód powinny mieć wymiar 28-32 cm. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 21 – Meble na wymiar) 

„Czy w pozostałych meblach, gdzie nie ma opisu co do uchwytu, Zamawiający dopuszcza inne 

uchwyty (np. metalowe)?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. W pozostałych pozycjach, gdzie nie ma opisu, Zamawiający wymaga uchwytów frezowanych. 

Zamawiający nie dopuszcza uchwytów metalowych.   
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy zamawiający, mając na uwadze obecną sytuacje pandemii, będzie wymagał by pokrowiec 

materaca miał możliwości skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy zamawiający będzie wymagał by pompa materaca miała możliwość wyboru czasu trwania dla 

trybu zmiennociśnieniowego 10 lub 20 minut?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga, aby pompa materaca pracowała w cyklu, obejmującym zakres 10-20 minut. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy zamawiający wymaga funkcji przepływu powietrza między komorami w sekcji tułowia, co 

zmniejsza powstawanie wilgoci pomiędzy skórą pacjenta a materacem?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści funkcję przepływu powietrza między komorami w sekcji 

tułowia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne o następujących parametrach urządzenia: 

Lp. 
Wymagania techniczne i eksploatacyjne 

 

Parametr 
graniczny
/ warunek 

wymagan
y 

Parametry 
techniczne  
oferowane 

przez 

Wykonawcę 
(podać zakres 
lub opisać*) 

1.  Zapis w trybie 12 odprowadzeń EKG  Tak podać  

1.  Zapis automatyczny i ręczny Tak   

2.  Klawiatura funkcyjna Tak   
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3.  Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez 
konieczności użycia specjalnych przyrządów 

Tak 
 

4.  Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu bez 
konieczności wydruku 

Tak   

5.  Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 
przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera. 

Tak  

6.  Analiza EKG zgodna z EN 60601-2-51 Tak   

7.  Ekran LCD graficzny o przekątnej min. 4,3”, kolorowy Tak podać  

8.  Pamięć wewnętrzna min. 100 badań Tak podać   

9.  Zapis badań na kartę SD Tak  

10.  Czułość 2,5, 5, 10, 20 mm/mV Tak podać  

11.  Zapis na papierze termicznym, wbudowana drukarka Tak  

12.  Wydruk na papierze o szerokości 80 mm; łatwe 
zakładanie papieru 

Tak  

13.  Prędkość zapisu 5/12,5/25/50 mm/s Tak podać   

14.  Zasilanie akumulatorowe i sieciowe Tak  

15.  Filtr zakłóceń mięśniowych Tak  

16.  Filtr zakłóceń sieciowych Tak  

17.  Filtr linii izoelektrycznej Tak  

18.  Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz/kanał Tak podać  

19.  Tłumienie sygnałów synfazowych > 100 dB Tak  

20.  Interpretacja badania Tak  

21.  Szablony raportów Tak  

22.  Wymiary max. (dł. x szer. x wys.) 21 cm x 27 cm x 9 cm   

23.  Waga max. 1,5 kg Tak, 
podać 

 

24.  Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem 
defibrylującym 

Tak  

25.  Możliwość rozbudowy o eksport zapisów w formacie pdf Tak  

26.  Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim Tak  

27.  Wózek do aparatu Tak  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązania równoważne za wyjątkiem kolorowego ekranu LCD 

graficznego o przekątnej 4,3” i wydruku na papierze o szerokości 80 mm oraz pod warunkiem 

zaoferowania wymaganego wyposażenie aparatu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. SIWZ) 

„Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający prześle załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej na adres e-mailowy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. załącznik nr 5 do SIWZ) 

„Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu i będzie wymagał wydania dokumentów 

gwarancyjnych przez podmiot udzielający gwarancji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotowego zapisu. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ 

będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego, tj. od 25 sierpnia 2020 r. od godziny 

11:00. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. załącznik nr 5 do SIWZ) 

„Par. 1 ust. 5 oraz par. 2 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie wymogu przez dodanie zapisu „ (…) jeśli 

dotyczy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokona modyfikacji przedmiotowego zapisu. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ 

będzie dostępny na stronie Zamawiającego od dnia dzisiejszego, tj. od 25 sierpnia 2020 r. od godziny 

11:00. 

 

 

 


