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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 16/2020 

 

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 (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 7, poz. 1 – Ssaki i inhalatory) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka zasilanego elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. 

Pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia poniżej 55-65dB, 

przepływ osiągany 30dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80kPa. Ssak wyposażony  

w dwie butle z nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1dm3 z pokrywą i uszczelką do 

każdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Ssak 

posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana  

z ABS.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 7, poz. 2 – Ssaki i inhalatory) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości inhalator o parametrach: 

Inhalator tłokowy do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji w szpitalach 

i klinikach. Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażone w ciśnieniomierz i wskaźnik 

ciśnienia. Posiada schowek na akcesoria oraz wygodna rączkę do przenoszenia (opcjonalnie wózek). 

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz 

uszkodzenia mechaniczne.  

Dane techniczne:  

- zasilanie: 230V/50Hz,     - maks. ciśnienie: 2.5 bar,  

- ciśnienie pracy: 1.3 bar,     - maks. przepływ: 16l/min,  

- przepływ pracy: 5.2l/min,     - nebulizacja: 0,50ml/min,  

- MMAD: 3,25 μm, zgodnie z normą EN-13544-1,  - frakcja (< 5μm): > 70%,  

- cykl pracy: praca ciągła,     - poziom hałasu: 57 dBA,  
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- wymiary: 25x19x16 cm,     - waga: 2.20 kg.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem 

limfatycznym) 

„Czy Zamawiający dopuści aparat o nieznacznie większej wadze około 15 kg, parametr ten w żaden 

sposób nie wpływa na jakość zabiegu?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 11, poz. 2 – Urządzenia do hydroterapii) 

„Czy Zamawiający wymaga, aby 12 dysz było podzielone na 3 całkowicie niezależne sekcje co daje 

możliwość wyboru terapeucie, aż 7 możliwości kombinacji pracy dysz, a przez to celowany wybór  

w zależności od schorzenia danego pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanym rozwiązaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 11, poz. 3 – Urządzenia do hydroterapii) 

„Czy Zamawiający wymaga, aby wanna posiadała węża do masażu podwodnego i system kąpieli 

perełkowej co zdecydowanie zwiększy jej możliwości terapeutyczne i umożliwi wykonywanie zabiegu 

większej grupie pacjentów z różnymi schorzeniami?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanym rozwiązaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 11, poz. 3 – Urządzenia do hydroterapii) 

„Czy Zamawiający wymaga, aby wanna mająca na wyposażeniu 24 dysze, były one podzielone na 5 

niezależnych sekcji (stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup)z możliwością ich indywidualnego 

włączania/ wyłączania, co umożliwi wykonanie hydromasażu celowanego, dokładnego?” 

 

 



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:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenie z proponowanym rozwiązaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 10, poz. 1 – Urządzenia do hydroterapii) 

„Czy Zamawiający ze względu na to, że producent urządzenia opisanego w SIWZ wprowadził nowe 

modele na rynek nie ma już podziału na aplikatory wysoko i niskoprądowe dopuszcza zaoferowanie 

aparatu wyposażonego w dwa aplikatory 350mm i dwa aplikatory 600mm wraz z leżankami 

aluminiowymi?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 


