
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 9/2018 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
 
Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 17 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania 

pacjenta oraz rolki do transportu). 

„Informujemy, iż wskazany w SIWZ rozmiar deski 170-180x50 cm będzie adekwatny do przekładania 

pacjenta w pozycji leżącej tj. z łóżka na wózek transportowy, ale będzie za duży do przełożenia 

pacjenta z łóżka na fotel – do tego celu optymalny byłby rozmiar 75x33 cm, który umożliwia 

przesuwanie pacjenta w pozycji siedzącej. 

 

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie potrzeb i dopuszczenie jednego z poniższych 

rozwiązań: 

 
a) Składany przenośnik z łatwo przesuwną taśmą do transferów pomiędzy dwiema powierzchniami 

bocznymi, takimi jak łóżka czy nosze, o następujących parametrach: 

Przenośnik do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, taśmowy, składany 

Wymiary: 180x49 cm 

Waga max. 1,5 kg 

Płyta bazowa wykonana lekkiej pianki polietylenowej, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej,  

Taśma wykonana w 100% z nylonu pokrytego silikonem, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej  

i prania w temp. 60st.C,  

Obciążenie maksymalne: 200 kg przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępie pomiędzy powierzchniami 

Możliwość złożenia na pół w celu ułatwienia przechowywania 

Przezierny dla promieni RTG 

Wolny od lateksu 

Dostępność taśm wymiennych oraz taśm polietylenowych jednorazowych  

 

Jak na rysunku poniżej: 
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b)  Składany przenośnik z łatwo przesuwną taśmą do transferów pomiędzy dwiema powierzchniami 

bocznymi, takimi jak  łóżka czy nosze, o następujących parametrach: 

Przenośnik do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, taśmowy, 

Wymiary: 180x50 cm 

Waga max. 3,5 kg,  

Płyta bazowa wykonana z poliwęglanu wzmocnionego kompozytem żywicy, pokryta laminatem 

poliester/PVC, przeznaczona do dezynfekcji powierzchniowej,  

Taśma wykonana ze 100%, poliamidu, ze zgrzewanymi szwami, przeznaczona do dezynfekcji 

powierzchniowej i prania w temp. 60st.C,  

Obciążenie maksymalne: 120 kg przy 20 cm różnicy wysokości lub odstępie pomiędzy powierzchniami 

Możliwość złożenia na pół w celu ułatwienia przechowywania 

Dostępność taśm wymiennych poliamidowych oraz taśm polietylenowych jednorazowych  

 

Jak na rysunku poniżej: 
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c) Deska ślizgowa wykonana z polietylenu, o wymiarach 170x50cm, przeznaczona do 

transportowania pacjentów między łóżkami, a noszami, przeznaczona dla pacjentów o maksymalnej 

wadze do 135 kg, odporna na wysokie temperatury i promieniowanie UV, z uchwytami, jak na rysunku 

poniżej 

 

 

 

W komplecie z łatwoślizgiem, o udźwigu do 150 kg, do przekładania pacjenta w pozycji poziomej, z 8 

uchwytami, o wymiarach: 200 x 90 cm, wykonany w 100% z poliamidu, z możliwością prania  

w temperaturze do 60°C, jak na rysunku poniżej: 

 

 
 
d) Deska ślizgowa, o wymiarach 75 x 33 cm, o udźwigu do 135 kg, przeznaczona do transferu 

pacjentów siedzących pomiędzy dwoma powierzchniami łóżka, krzesła, wózka, siedzenia 

samochodowego, toalety itp. , odpornej na wysokie temperatury i promienie UV. Po jednej stronie, dla 

lepszej przyczepności antypoślizgowa taśma, 2 linie gięcia dla lepszego dopasowania do każdej 

powierzchni, jak na rysunku poniżej: 
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W komplecie z łatwoślizgiem, przeznaczonym dla pacjentów o wadze do 150 kg,  wykonanym  

z tkaniny technicznej o niskim współczynniku tarcia, ultra-wysokiej wytrzymałości na rozciąganie  

i przesuwanie, z możliwością prania w 60°C, jak na rysunku poniżej:” 

 

 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie z wariantu a).  

Dopuszczalne obciążenie należy rozumieć jako 120 kg minimalne i 200 kg maksymalne.    

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 2, część nr 17 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania 

pacjenta oraz rolki do transportu). 

„Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo-rolkowego w rozmiarze 76 x 36 x 3 cm”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści przenośnik taśmowo-rolkowy o proponowanym rozmiarze.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki). 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika z niezalegalizowaną wagą do 300 kg”. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści podnośnika z niezalegalizowaną wagą.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg, z mechanicznie otwieraną podstawą nóg, 

szerokość podstawy: 650 (szerokość F) - 1070 mm (szerokość G), minimalna wysokość podnoszenia: 

620 mm (wysokość B na rysunku), co pozwala podnieść pacjenta leżącego z poziomu podłogi, 

maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość 

podnoszenia (wysokość C na rysunku): 1800 mm, wysokość podwozia: 113 mm”. 

 

Odpowiedź:  

Dopuści podnośnik o proponowanych parametrach.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 180 kg, z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, 

szerokość podstawy: 650 (szerokość F) -1070 mm (szerokość G), minimalna wysokość podnoszenia: 

620 mm (wysokość B na rysunku), co pozwala podnieść pacjenta leżącego z poziomu podłogi, 

maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość 

podnoszenia (wysokość C na rysunku): 1800 mm, wysokość podwozia: 113 mm”. 

 

Odpowiedź:  

Dopuści podnośnik o proponowanych parametrach.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Prosimy o dopuszczenie podnośnika o udźwigu do 300 kg, z elektrycznie otwieraną podstawą nóg, 

szerokość podstawy: 700 (szerokość F) - 1050 mm (szerokość G), minimalna wysokość podnoszenia: 

660 mm (wysokość B na rysunku), co pozwala podnieść pacjenta leżącego z poziomu podłogi, 

maksymalna wysokość podnoszenia, maksymalna wysokość podnoszenia (wysokość C na rysunku): 

1820 mm, wysokość podwozia: 113 mm”. 

 

Odpowiedź:  

Dopuści podnośnik o proponowanych parametrach.   
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Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Prosimy o dopuszczenie nosidełek wykonanych z jersey’u, z możliwością prania w 70°C”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści nosidełek wykonanych z jersey’u.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Prosimy o podanie, czy Zamawiający wymaga nosidełek z podparciem głowy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści nosidełka z podparciem głowy.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Prosimy o określenie oczekiwanej skuteczności terapeutycznej tj. stopnia odleżyn i wagi pacjenta, do 

której materaca ma realizować funkcję terapeutyczną?” 

 

 

 



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga w pozycji nr 1 materacy przeciwodleżynowych do wszystkich stopni odleżyn  

z maksymalnym obciążeniem nie mniejszym niż 200 kg. W pozycji nr 2 Zamawiający wymaga 

materace przeciwodleżynowe do II stopnia odleżyn włącznie z dopuszczonym maksymalnym 

obciążeniem do 200 kg. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy poz. 1, 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy zamawiający dopuści produkty o parametrach lepszych niż wyspecyfikowane?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił minimalne parametru materacy jakich oczekuje, jednocześnie dopuszczając lub 

nie pewne możliwości materacy, które wynikały z pytań ze strony Wykonawców. Dopuszczenie 

parametrów lepszych niż wyspecyfikowane jest pojęciem zbyt ogólnym. Zamawiający wymaga 

zaoferowania materacy spełniających wymagania określone w opisie oraz w późniejszych 

odpowiedziach na pytania.     

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Prosimy o dopuszczenie materaca wymiennego o wysokości 19-21 cm i 10 stopniowej regulacji 

ciśnienia w pompie w zakresie 15-40 mmHg.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści materaca o proponowanej wysokości, natomiast dopuści z 10 stopniową 

regulacją ciśnienia w pompie w proponowanym zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy materac do opieki długoterminowej ma posiadać komory wykonane z poliuretanu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z komorami wykonanymi z proponowanego materiału.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Prosimy o dopuszczenie pompy o wydajności min. 6 l/min z zakresem regulacji ciśnienia 30-80 
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mmHg.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pompy o proponowanej wydajności i proponowanym zakresie regulacji 

ciśnienia.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II). 

„Prosimy o dopuszczenie 10 stopniowej regulacji ciśnienia w pompie w zakresie 15-40 mmHg czasu 

cyklu 10 min, wydajności pompy 9l/min i  pomoru mocy 7W.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac o proponowanych parametrach.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II). 

„Prosimy o dopuszczenie pokrowca paroprzepuszczalnego wykonanego z PU na podłożu 

poliestrowym.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pokrowiec paro przepuszczalny wykonany z PU na podłożu poliestrowym.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (Dotyczy część nr 33 – Materace przeciwodleżynowe wersja II). 

„Prosimy o określenie oczekiwanej skuteczności terapeutycznej tj. stopnia odleżyn i wagi pacjenta, do 

której materaca ma realizować funkcję terapeutyczną.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga materacy do III stopnia odleżyn włącznie z dopuszczalnym maksymalnym 

obciążeniem do 140 kg.   

 


