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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 nr 13) 

„Jakich Zamawiający wymaga dokumentów poświadczających spełnienie przez Oferenta norm 

jakościowych poświadczających, że stosuje On system zarządzania jakością zgodnie z obowiązującą 

Go normą EN ISO 9001, ISO 13485?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający będzie wymagał w stosunku do oferowanych wyrobów medycznych złożenia wraz  

z ofertą deklaracji zgodności UE oferowanego wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia 

(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz ustawą z dnia 7 

kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.  

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych za równoważne uznaje 

się deklaracje zgodności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565).  

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SWZ, która będzie dostępna na stronie Zamawiającego 

od godziny 15:00 dnia dzisiejszego. 

 

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy części nr 13) 

„Czy Zamawiający dopuści pompę o wydajności do 10 l/min? Uważamy, że pompa o większej 

wydajności zdecydowanie lepiej się sprawdzi przy współpracy z opisanym przez Zamawiającego 

wysokim materacem zmiennociśnieniowym” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pompę o proponowanej wydajności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy części nr 13) 

„Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem ciśnienia 10 – 60 mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pompę z proponowanym zakresem ciśnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy części nr 13) 

„Czy Zamawiający dopuści pompę pracującą w trybie zmiennociśnieniowym w czasie cyklu 10 – 25 

minut?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pompę pracującą w trybie zmiennociśnieniowym w proponowanym czasie cyklu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wagi firmą 

kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie 

powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. 

Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą 

znacznie wartość oferty.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia w przedmiotowej części. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający będzie wymagał wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo 

obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje ze waga 

jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas 

siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać i 

odkręcać dodatkowych stopek które służą do stabilizację wagi (jak ma to miejsce u niektórych 
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producentów), a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. Niektóre wagi nawet nie mają żadnego punktu 

podparcia z przodu przez co są niestabilne.” 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga proponowanych kół, ale dopuści takie rozwiązanie jako równoważne  

w stosunku do opisanych kół (blokowanych). 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający dopuści wagę jednozakresową 100g dokładności, z obciążeniem max 250 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną wagę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający dopuści wagę jednozakresową 100g dokładności, z obciążeniem max 300 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną wagę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach: 1040 (wys.) x 950 (gł.) x 640 (szer.) mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wagę o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach: 960 (wys.) x 1020 (gł.) x 590 (szer.) mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wagę o proponowanych wymiarach. 
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Treść pytania:  

Pytanie 11 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzesełkowej składanej? Nowatorska składana konstrukcja 

wagi krzesełkowej, pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania  

i transportu) nawet między pomiarami - waga składa się na zawiasach umiejscowionych pod oparciem 

oraz pod poręczą z panelem wagowym. Po złożeniu najwyższym punktem wagi jest siedzisko. 

Wszystkie kołka skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylne.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga wagi krzesełkowej składanej, ale dopuści proponowane rozwiązanie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzesełkowej z legalizacją?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim 

wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne 

są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu 

na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie 

oświetlonych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dotyczy części 6) 

„Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 

70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie 

wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie 

ciągłości pracy podczas braku prądu.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wagę z zasilaną bateriami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 211 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 38-80 cm?” 

 

Odpowiedź:  

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

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której korpus wykonany jest z blachy stalowej 

ocynkowanej malowanej proszkowo z blatami z płyty HPL?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści szafki przyłóżkowej, której korpus wykonany jest proponowanego tworzywa. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę złożoną z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 – między 

górną szufladą i kontenerkiem i 2 – pod kontenerkiem) i otwieranego kontenerka?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający szafkę z proponowanym rozwiązaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dotyczy części 13) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy  

o szerokości 90 cm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac o proponowanej szerokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych 

wymogów. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (dotyczy części 13) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy, którego 

pompa posiada wydajność 8,5-9 l/min?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z pompą o proponowanej wydajności, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymogów. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dotyczy części 13) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materac przeciwodleżynowy za 

zakresem ciśnienia 20-55 mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z proponowanym zakresem ciśnienia, pod warunkiem spełnienia 

pozostałych wymogów. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dotyczy części 2, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wózek inwalidzki o konstrukcji krzyżakowej, składany, stalowy  

w kolorze szarym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany wózek inwalidzki. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dotyczy części 2, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wózek inwalidzki o konstrukcji krzyżakowej, składany, aluminiowy  

w kolorze szarym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany wózek inwalidzki. 
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Treść pytania:  

Pytanie 24 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterema antystatycznymi kołami o średnicy 100 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z czterema antystatycznymi kołami o proponowanej średnicy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi na całej długości leża wykonanymi z drewna 

w okleinie drewnopodobnej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z proponowanym rozwiązaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 26 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z tworzywa typu CDF Swiss. Tworzywo CDF Swiss 

stosowane jest zamiennie do tworzywa HPL, które przewyższa również parametrami technicznymi  

i oferuje szerszą gamę kolorystyki?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z proponowanego tworzywa. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 27 (dotyczy części 14) 

„Czy Zamawiający dopuści blat boczny szafki z regulacją wysokości w zakresie 720 mm – 1000 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści blat boczny z proponowanym zakresem regulacji wysokości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 28 (dotyczy części 4, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści korpus wózka o konstrukcji w całości wykonanej ze stali ocynkowanej 

lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej? 

Technologia ta wyróżnia się podwyższoną odpornością na uszkodzenie mechaniczne oraz 

łatwiejszym utrzymaniem higieny.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka na leki z korpusem w całości wykonanym ze stali ocynkowanej 

lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 29 (dotyczy części 4, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 820 x 660 x 990 mm? Podane 

wymiary odnoszą się do samego wózka i nie obejmują wózka z uchwytem do prowadzenia. Podane 

wymiary nieznaczne różnią się od wymaganych.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 30 (dotyczy części 4, poz. 3) 

„Czy Zamawiający dopuści korpus wózka o konstrukcji w całości wykonanej ze stali ocynkowanej 

lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej? 

Technologia ta wyróżnia się podwyższoną odpornością na uszkodzenie mechaniczne oraz 

łatwiejszym utrzymaniem higieny.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka opatrunkowego z korpusem w całości wykonanym ze stali 

ocynkowanej lakierowanej farbami o właściwościach antybakteryjnych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 31 (dotyczy części 4, poz. 3) 

„Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady o poj. worka 8L z kolanowym systemem otwierania  

w kolorze białym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy z proponowanym koszem na odpady. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 32 (dotyczy części 4, poz. 3) 

„Czy Zamawiający zamiast koszyczka z dwoma żółtymi pojemnikami plastikowymi na odpady 

sanitarne dopuści kosze sanitarne zawieszane na listwie sprzętowej w kolorze czerwonym?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie zamienne. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 33 (dotyczy części 4, poz. 3) 

„Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 820 x 660 x 990 mm? Podane 

wymiary odnoszą się do samego wózka” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 34 (dotyczy części 4, poz. 5) 

„Czy Zamawiający dopuści regał na miski wykonany ze stali kwasodpornej? Jest to rozwiązanie dużo 

lepsze jakościowo od wymaganego” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści regał na miski wykonany ze stali kwasoodpornej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 35 (dotyczy załącznik nr 4 do SWZ - umowa) 

„Dot. § 2 ust. 1 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie 

wymogu montażu w zakresie pakietu nr 8. Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, 

gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstąpi od wskazanego zapisu i usunie wymóg montażu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 36 (dotyczy załącznik nr 4 do SWZ - umowa) 

„Dot. § 2 ust. 2 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy 

dotyczących przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt 

określony w pakiecie nr 8 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym 

dokumentem jest instrukcja obsługi. Oferowane urządzenia są bardzo proste w obsłudze, 

wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą  

w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z dostarczoną wraz ze sprzętem instrukcją obsługi. 

Pozostawienie powyższego wymogu w mocy spowoduje niepotrzebne zawyżenia ceny ofertowej.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający odstąpi od zapisów wzoru umowy związanych z przeszkoleniem personelu. 

Treść pytania:  

 

Pytanie 37 (dotyczy części 8) 

„Czy Zamawiający dopuści głębokość wózka bez wyposażenia 56 cm? Wymiar ten tylko nieznacznie 

odbiega od oczekiwań Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną głębokość wózka. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 38 (dotyczy części 8) 

„Czy Zamawiający dopuści 4 koła o średnicy 12,5 cm z czego dwa wyposażone w hamulec?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane koła. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 39 (dotyczy części nr 10) 

„Czy Zamawiający dopuści naprawy i przeglądy okresowe w siedzibie Wykonawcy? W takim 

przypadku Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas przeglądu oraz pokryje koszty 

dostawy” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 40 (dotyczy części nr 10) 

„Czy Zamawiający odstąpi tym samym od wymogu „Serwis autoryzowany nie dalej niż 120 km?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający odstąpi od przedmiotowego wymogu. 

 


