
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 

 
 
 
 

       

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 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści 9 tygodniowego realizacji przedmiotu zamówienia. 

  

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej długości.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 87 cm, co nieznacznie różni się od parametru 

oczekiwanego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z leżem o proponowanej szerokości.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z płaskowników stalowych, lakierowanych 

proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanymi szczytami.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od 

oczekiwanego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z kołami o proponowanej średnicy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko (31szt.) z Trendelnburgiem 16°  i anty-Trendelenburgiem 16°?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanymi kątami przechyłu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze wskaźnikiem informującym o podłączeniu łóżka do sieci  

i wskaźnikiem baterii znajdującym się na pilocie przewodowym, zamiast diod LED informujących  

o zablokowanych funkcjach?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanymi wskaźnikami. 
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Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o właściwościach trudnopalnych – przeszedł 

test ‘zapałki” i „płomienia”?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w materac o proponowanych właściwościach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 88 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45 

cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanych wymiarach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 37 x 55 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o proponowanych wymiarach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 76-

111 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w proponowanym 

zakresie.  
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Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych,  

z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej 

proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną szafkę przyłóżkową. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach 

listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym 

wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem górny o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym, z dostępem 

do nich zarówno z lew, jak i prawej strony (odejmowany, przekładany blat boczy, który można 

zamontować z lewej lub prawej strony szafki, bez użycia narzędzi)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z szufladami o wysuwie jednostronnym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia na 

boki?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej z blatem bocznym bez możliwości pochylenia na boki. 
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Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści 9 tygodniowego realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek z oparciem pleców regulowanym za pomocą sprężyn gazowych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną blokadą kół?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek z centralną blokadą kół. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o wymiarach 70 x 200 cm oraz wymiarach zewnętrznych 

całkowitych 218,5 x 87 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek z proponowanymi wymiarami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja wysokości leża w zakresie 47-79 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie.  
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Treść pytania:  

Pytanie 22 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w kolorze czarnym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka z materacem w proponowanym kolorze. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dot. część nr 7, poz. 1 – Regały) 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „Regał Systemowy” miał na myśli regał mocowany 

bezpośrednio do ściany?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga mobilnego regału systemowego na podstawie jezdnej złożonej z 4 kółek. 

  

Treść pytania:  

Pytanie 24 (dot. część nr 7, poz. 2 – Regały) 

„Czy Zamawiający zamiast konstrukcji z polipropylenu i PCV dopuści  regał wykonany w całości ze 

stali kwasoodpornej? Takie działanie  zagwarantuje odporność na korozję oraz trwałość produktu na 

długie lata. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Prosimy o dopuszczenie 

ww. rozwiązania.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (dot. część nr 7, poz. 2 – Regały) 

„Prosimy o obniżenie maksymalnego obciążenia dla każdej z półek do 70kg na m2 powierzchni.  

Pragniemy zwrócić uwagę, że łączna nośność regału ma wynosić aż 360 kg. Spoglądając na 

przeznaczenia przedmiotu zamówienia  można zdecydowanie stwierdzić ,że aż tak duże obciążenie 

nigdy nie będzie tam umieszczone  (na każdym poziomie 120 kg misek). Prosimy zatem o organicznie 

i zmianę ww. nośności do zaproponowanej. Takie działanie znacząco obniży cenę produktu, nie 

wpływając tym samym  na pogorszenie jego funkcjonalności.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści półki o proponowanym max. obciążeniu. 



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 26 (dot. część nr 11 – Wózki Zabiegowe) 

„Czy Zamawiający dopuści głębokość całkowitą wózka bez wyposażenia dodatkowego 56 cm? 

Wspomniany wymiar tylko nieznacznie odbiega od oczekiwania Zamawiającego i nie wpływa on na 

pogorszenie jego funkcjonalności , ponieważ wszystkie w tym wymiary szafki pozostają bez zmian. 

Prosimy o dopuszczenie ww. wymiaru.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną głębokość całkowitą wózka. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 27 (dot. zał. Nr 5 umowa) 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie w zakresie części 7 i 11 od: 

- dokonania oględzin miejsca montażu, 

- zamontowania, 

- przeszkolenia 

Przedmiot zamówienia, określony w częściach 7 i 11, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do 

użytku, w związku z czym nie wymagają instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego,  

a wystarczającym dokumentem do zapoznania się z przedmiotem zamówienia jest instrukcja obsługi.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowane odstąpienie, pod warunkiem dostarczenia rzeczy  

w formie złożonej, gotowej do użytku.  

 

 


