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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 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z komór  z poliuretanu i nylonu o wysokości 12,5cm 

kładziony bezpośrednio na zasadniczy materac szpitalny z pompą pracującą w zakresie ciśnienia 14-

62 mmHg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści materaca w opisie jak powyżej.  

Treść pytania:  

 

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej całkowitej 213 cm?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej całkowitej 213 cm. 

 

Treść pytania:  

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

„Zwracamy się z uprzejmą prośba o dopuszczenie łóżka z regulacją wysokości leża w zakresie 37-

73,5 cm. Wysokość minimalna na proponowanym poziomie jest dopasowana zarówno dla pacjentów 

o wzroście około 150cm (bardzo niskich) jak i powyżej tej wartości. Odległość od stopy go kolana 

stanowi 1/4 długości całego ciała. Zatem 1/4 długości ciała pacjenta o wzroście 150cm, to właśnie 

37,5cm. Łóżko obniżające leże do proponowanego poziomu będzie bezpieczne dla pacjenta, który 

nawet przy wzroście 150cm podczas wstawania będzie mógł stabilnie postawić obie stopy na 

podłodze, co eliminuje ryzyko upadku z łóżka w czasie mobilizacji. Zwracamy uwagę na fakt, iż nie 

zawsze tak drastyczne obniżenie wysokości leża jak 30cm będzie bezpieczne i wygodne dla pacjenta, 
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zwłaszcza o wzroście powyżej 150cm. Leże na takiej wysokości może okazać się zwyczajnie za niskie 

i proces wstawania będzie utrudniony (wrażenie siedzenia na podłodze)”  

Odpowiedź:  

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

 

 

 


