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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  
NA DOSTAWĘ MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH ZA KWOTĘ NIE WIĘKSZĄ NIŻ  

34.500 ZŁ BRUTTO O ZNAKU DAO4-350-02/18 
 
 

 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego konkursu ofert na dostawę materacy przeciwodleżynowych za kwotę nie większą niż 

34.500 zł brutto:  

 

 

Pytanie nr 1 

„Prosimy o odstąpienie od systemu mikrowentylacji w przypadku zaoferowania pokrowca o wysokiej 

przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600g/m2/24h, który zapewnia ochronę skóry przed 

maceracją”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstąpi od systemu mikrowentylacji w przypadku zaoferowania pokrowca o wysokiej 

przepuszczalności pary wodnej o podanych parametrach. 

 

Pytanie nr 2 

„Prosimy o dopuszczenie regulacji ciśnienia w zakresie od 20 mmHg (±10) do 60 mmHg (±20)”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści proponowanej regulacji ciśnienia. 

 

Pytanie nr 3 

„Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby komory materaca były wykonane z poliuretanu co zapewnia 

długoletnie użytkowanie, czy też z PCV który przeznaczony jest do użytku krótkoterminowego?”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje komór materaca wykonanych z nylonu i PCV. 
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Pytanie nr 4 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o parametrach:” 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, aby w oferowanych materacach komory wykonane były z nylonu i PCV. 

 

Pytanie nr 5 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o parametrach: wymiary 90 x 12 x 200 

cm: 
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”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje, aby w oferowanych materacach komory wykonane były z nylonu i PCV,  

a pokrowce z nylonu i PU. 

 

Pytanie nr 6 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materacy o parametrach: 

”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zaoferowania materacy z czasem cyklu 9 – 12 minut. 

 

 


