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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 19/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy 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 (dotyczy części 18) 

„Chcielibyśmy potwierdzić wymagania odnośnie części nr 18 postępowania. Czy pojęcie "zamek 

centralny" odnosi się do zamka, który będzie zamykał jednocześnie zarówno szufladę jak i drzwiczki 

komody? Zamki centralne stosuje się gdy mebel wyposażony jest w wiele szuflad. Otwierają  

i zamykają wszystkie z nich w tym samym czasie. Nie spotkaliśmy się natomiast z systemem 

zamieszczonym w opisie zamówienia.” 

 

Odpowiedź:  

Za spełnienie warunku „zamek centralny” Zamawiający uzna posiadanie przez zaoferowane komody 

dwóch zamków, jednego zamykającego szufladę i jednego zamykającego drzwiczki komody. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy części 2, poz. 2) 

„Obecnie 99% wózków robi się z aluminium jako materiału dużo lżejszego. Czy ramę stalową można 

zamienić na aluminiową?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści ramę aluminiową. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy części 9) 

„Czy akceptowalny jest udźwig 180 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Proponowany udźwig zawiera się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy części 10) 

„Moc mniejsza niż 300W, czy akceptowalne jest 320W; waga mniejsza niż 18 kg, czy akceptowalne 

jest 18,2 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną moc i wagę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy części 11, poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuści dwie butle o pojemności 2dm³?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanej pojemności butli. Zamawiający wymaga wyłącznie dwóch 

butli o pojemności 1 dm³ każda. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy części 11, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści objętość terapeutyczną <70% (wdychana cząsteczka < 5µm)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną objętość terapeutyczną. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy części 11, poz. 3) 

„Czy Zamawiający dopuści mankiet pasujący na obwód ramienia 20-40 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazał dokładnie taki zakres obwodu ramienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy części 11, poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru SpO2: 70-100%?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanego zakresu pomiaru SpO2. Zamawiający wymaga wyłącznie 

pełnego zakresu pomiaru SpO2. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dotyczy części 11, poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru tętna 30-240 bpm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany zakres pomiaru tętna. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dotyczy części 9) 

„Czy Zamawiający dopuści max. wysokość z podniesionym ramieniem 210,5 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną maksymalną wysokość z podniesionym ramieniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dotyczy części 13) 

„Czy Zamawiający dopuści materac o maksymalnej długości 195 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną maksymalną długość. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dotyczy części 17, poz. 3) 

„Czy Zamawiający dopuści wózkowannę kąpielową o maksymalnym udźwigu do 200 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózkowannę o proponowanym maksymalnym udźwigu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dotyczy części 5) 

„Proszę o informację czy przetarg obowiązuje tylko na dostawę bez rozładunku i wniesienia. Czy 

możemy dostarczyć regały do samodzielnego montażu?” 
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Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:  

„Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy na własny koszt i na własną odpowiedzialność do 

wskazanych mu pomieszczeń Kupującego i tam je zmontować, a następnie  wydać je Kupującemu”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dotyczy części 13) 

„Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy zbudowany z 16 

komór wykonanych z poliuretanu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy zbudowany z proponowanej ilości komór. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dotyczy części 13) 

„Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o poborze 

mocy 20W, wydajności 9 l/min i zakresie ciśnienia 20-55 mmHg? To minimalne różnice w odniesieniu 

do wymaganych parametrów” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z pompą o proponowanym parametrach. 

 


