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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 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy z uwagi, iż materac adresowany jest do wszystkich stopni odleżyn, Zamawiający dopuści 

wysokość materaca na poziomie 20 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wysokości materaca na proponowanym poziomie.    

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z szerszym zakresem ciśnienia 50-110 

mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym zakresem ciśnienia.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z czasem pełnego cyklu 6 minut? Parametr 

ten polepszy właściwości przeciwodleżynowe materaca”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym czasem pełnego cyklu.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z możliwością ustawienia cyklu napełniania 

odpowiednio: 6,9,12,25 minut? Jest to parametr o wiele lepszy, od oczekiwanego”. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowaną możliwością ustawienia cyklu 

napełniania.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 1, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z wydajnością na poziomie 14l/min?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowaną wydajnością.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z czasem pełnego cyklu 6 minut? Parametr 

ten polepszy właściwości przeciwodleżynowe materaca”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym czasem pełnego cyklu.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 2, część nr 23 – Materace przeciwodleżynowe wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z zakresem ciśnienia 50-110 mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy z proponowanym zakresem ciśnienia.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy część nr 25 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści regulację wózka na poziomie 60-91 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka z regulacją na proponowanym poziomie.    

 


