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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:  

Część 15 Poz. 1 

„Prosimy o dopuszczenie pionizatora, pozwalającego na przewożenie pacjenta w pozycji pionowej 

lub/i z ugiętymi kolanami np. z łóżka do toalety, na fotel/ wózek inwalidzki. Regulowana, rozszerzana 

podstawa jezdna/podwozie za pomocą pilota. Zakres szerokości urządzenia: maksymalna szerokość 

po rozszerzeniu 80 cm, minimalna szerokość 54 cm. Wysokość podstawy jezdnej/podwozia od 

podłogi 11 cm (podstawa z czterema kółkami i, w tym dwa z hamulcem). Długość całkowita 100 cm. 

Maksymalna całkowita wysokość podnośnika 126 cm. Maksymalna wysokość podnoszenia 158 cm. 

Udźwig 180 kg. Wyposażenie podnośnika: miękka podpórka na kolana, antypoślizgowa podstawa na 

nogi pacjenta, pas do podnoszenia pacjenta, wykonany z poliestru, z możliwością prania w 70°C.”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania w części nr 15 poz. 1 sprzętu o opisie jak w powyższym 

pytaniu. 

  

Treść pytania:  

Część 15 Poz. 2 

„Prosimy o dopuszczenie pionizatora, pozwalającego na przewożenie pacjenta w pozycji pionowej 

lub/i  z ugiętymi kolanami np. z łóżka do toalety, na fotel/ wózek inwalidzki. Regulowana, rozszerzana 

podstawa jezdna/podwozie za pomocą pilota. Zakres szerokości urządzenia: maksymalna szerokość 

po rozszerzeniu 81 cm, minimalna szerokość 57 cm. Wysokość podstawy jezdnej/podwozia od 

podłogi 11,5 cm (podstawa z czterema kółkami i, w tym dwa z hamulcem). Długość całkowita 100 cm. 

Maksymalna całkowita wysokość podnośnika 100 cm. Maksymalna wysokość podnoszenia 128 cm. 

Udźwig 150 kg. 

Wyposażenie podnośnika: miękka podpórka na kolana, antypoślizgowa podstawa na nogi pacjenta, 

pas do podnoszenia pacjenta, wykonany z poliestru, z możliwością prania w 70°C.”. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania w części nr 15 poz. 2 sprzętu o opisie jak w powyższym 

pytaniu. 

 

Treść pytania:  

Część 15 Poz. 3 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika pacjenta na podstawie jezdnej z ramieniem nośnym, na którym 

umocowany jest czteropunktowy wieszak do zaczepiania nosidełek transportowych, elektrycznie 

sterowana rama jezdna. Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg 

podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z czterema kółkami, w tym dwa zwrotne i dwa z hamulcem. 

Promień skrętu 133 cm. Udźwig 180 kg. Możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz 

mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego. Maksymalna wysokość podnośnika 134 cm, 

maksymalna szerokość podstawy jezdnej: 95 cm, minimalna szerokość podstawy jezdnej: 66 cm. 

Zakres podnoszenia 60-181 cm. W zestawie z nosidełkami w różnych rozmiarach (4 szt.)” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści do zaoferowania w części nr 15 poz. 3 sprzęt o opisie jak w powyższym pytaniu. 

 

Treść pytania:  

Część 15 Poz. 4 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika pacjenta na podstawie jezdnej z ramieniem nośnym, na którym 

umocowany jest czteropunktowy wieszak do zaczepiania nosidełek transportowych, elektrycznie 

sterowana rama jezdna. Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg 

podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z czterema kółkami, w tym dwa zwrotne i dwa z hamulcem. 

Promień skrętu 133 cm. Udźwig 180 kg. Możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz 

mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego. Maksymalna wysokość podnośnika 134 cm, 

maksymalna szerokość podstawy jezdnej: 95 cm, minimalna szerokość podstawy jezdnej: 66 cm. 

Zakres podnoszenia 60-181 cm. W zestawie z nosidełkami w różnych rozmiarach (4 szt.). 

W zestawie dedykowana waga pacjenta, wyprodukowana przez tego samego producenta” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści do zaoferowania w części nr 15 poz. 4 sprzęt o opisie jak w powyższym pytaniu. 
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Treść pytania:  

Część 15 Poz. 5 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika pacjenta na podstawie jezdnej z ramieniem nośnym, na którym 

umocowany jest czteropunktowy wieszak do zaczepiania nosidełek transportowych, elektrycznie 

sterowana rama jezdna. Sterowanie elektrycznymi funkcjami (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg 

podstawy jezdnej). Podstawa jezdna z czterema kółkami, w tym dwa zwrotne i dwa z hamulcem. 

Promień skrętu 143 cm. Udźwig 300 kg. Możliwość podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi oraz 

mechanicznego obniżania i wyłącznika awaryjnego. Maksymalna wysokość podnośnika 125 cm, 

maksymalna szerokość podstawy jezdnej: 108 cm, minimalna szerokość podstawy jezdnej: 73 cm. 

Zakres podnoszenia 95-172 cm. W zestawie z nosidełkami w różnych rozmiarach (4 szt.).”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści do zaoferowania w części nr 15 poz. 5 sprzęt o opisie jak w powyższym pytaniu. 

 

Treść pytania:  

Część 18 

„Prosimy o dopuszczenie materaca przeciwodleżynowego, zmiennociśnieniowego, przeznaczonego 

do zapobiegania i leczenia odleżyn do 4 stopnia włącznie (w 4-stopniowej skali), wykonanego  

z poprzecznych komór powietrznych z poliuretanu (możliwość wymiany pojedynczych komór),  

o wymiarach: 21 cm (wysokość) 200 cm (długość) 85 cm (szerokość), kładzionego bezpośrednio na 

łózko szpitalne, z zaworem CPR, z czytelnym panelem sterowania ze wskaźnikami (kontrolkami): 

pracy materaca, niskiego /nieprawidłowego ciśnienia w materacu, kontrolka serwisowa, blokada 

panelu sterowania, min. 2 tryby pracy: zmiennociśnieniowy, stałociśnieniowy z automatycznym 

powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po upływie 20 min., pompa z automatycznym 

dostosowaniem ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, w krokach 1-10 według zaleceń 

czytelnej etykiety umieszonej na pompie, pompa z zasilaniem 220-240 V / 50-60 Hz, poborem mocy 

0,07 A, zakres ciśnienia w pompie od 15 mmHg (±4 mmHg) do 40 mmHg (±5 mmHg), czas cyklu  

w trybie zmiennociśnieniowym: 10, 15, 20 lub 25 min., maksymalna waga pacjenta 200 kg, materac 

pokryty miękkim, elastycznym, paroprzepuszczalnym pokrowcem, wodoszczelnym, odpornym na 

penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, penetrację przez patogeny znajdujące się w materiale 

biologicznym, z możliwością mycia, prania i dezynfekcji, pokrowiec zamykany na suwak  

z okapnikiem.”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści do zaoferowania w części nr 18 sprzętu o opisie jak w powyższym pytaniu. 

 


