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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 6/2019 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu 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 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Do leczenia jakiego stopnia odleżyn mają być przeznaczone przedmiotowe materace?” 

 

Odpowiedź:  

Oferowane materace mają być przeznaczone do 2. stopnia odleżyn. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału Nylon?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił materiał z jakiego ma być wykonany pokrowiec (Nylon z PU), ale dopuści 

pokrowiec wykonany z proponowanego materiału. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału PU?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający określił materiał z jakiego ma być wykonany pokrowiec (Nylon z PU), ale dopuści 

pokrowiec wykonany z proponowanego materiału. 

 



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 
 

       

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie proponowanego pokrowca materaca odpornego na temp. gotowania nie jest warunkiem 

koniecznym do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pokrowiec materaca ma być ogniooporny (co powinno być potwierdzone badaniami 

Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pokrowiec materaca ognioodporny z odpowiednimi badaniami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy materac ma być przystosowany do układania i mocowania na spodnim materacu gąbkowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac przystosowany do układania i mocowania na spodnim 

materacu gąbkowym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy materac ma być tzw. materacem samonośnym przeznaczonym do bezpośredniego układania na 

ramie łóżka?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga takiego rodzaju materaca, ale dopuści materac z propopowanym 

przeznaczeniem. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy komory materaca mają posiadać tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac, którego komory posiadają proponowane 

zabezpieczenie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne 

wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac, którego komory posiadają proponowane rozwiązanie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy materac ma posiadać tzw. Air system; system wentylowania ciała pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez materac proponowanego systemu nie jest warunkiem koniecznym do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą wysokociśnieniową (zakres ok. 50-100 mmHg)?” 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z proponowaną pompą ciśnieniową. 

 

Treść pytania:  
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Pytanie 12 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (zakres ok. 20-50 mmHg)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z proponowaną pompą ciśnieniową. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra-niskociśnieniową (zakres ok. 10-30 mmHg) 

(parametr wymagany w realizacji terapii najbardziej zaawansowanych odleżyn tj. 4 stopnia w skali 4 

stopniowej)?” 

 

Odpowiedź:  

Pompa ultra-niskociśnieniowa do najbardziej zaawansowanych odleżyn nie jest wymagana. Zgodnie  

z wcześniejszą odpowiedzią, oferowane materace mają być przeznaczone do odleżyn 2. stopnia.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać alarm przeglądu technicznego z licznikiem czasu pracy? 

Jest to zabezpieczenie informujące o konieczności wykonania czynności serwisowych, pompa zlicza 

godziny swojej pracy i informuje o konieczności wykonania jej przeglądu technicznego- serwisu?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego alarmu nie jest warunkiem koniecznym 

do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 minut do 25 

minut ze zmianami nastawy czasu cyklu pracy trybu zmiennego co 5 minut?” 
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Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego ustawienia czasu cyklu nie jest 

warunkiem koniecznym do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tzw. blokadę panelu sterowania, która uniemożliwia 

dokonanie przypadkowej zmiany we wprowadzonych przez personel ustawieniach?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego rozwiązania nie jest warunkiem 

koniecznym do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 
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„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb pielęgnacyjny (na tzw. czas bezpieczny +/- 25 min. 

z automatyką powrotu do poprzednich ustawień)?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb symulacyjny?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego trybu nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością 

ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego rozwiązania nie jest warunkiem 

koniecznym do spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma zasilać dwie sekcje materaca?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę materaca zasilającą dwie sekcje. 

 

Treść pytania:  
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Pytanie 23 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma zasilać trzy sekcje materaca??” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę materaca zasilającą trzy sekcje. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 24 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego 

powietrza?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego filtru nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwtłuszczowy 

zasysanego powietrza?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac proponowanego filtru nie jest warunkiem koniecznym do 

spełnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 26 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać wyświetlacz ciekłokrystaliczny?” 

 

Odpowiedź:  

Posiadanie przez pompę zasilającą materac wyświetlacza ciekłokrystalicznego nie jest warunkiem 

koniecznym do spełnienia. We wcześniejszych odpowiedziach Zamawiający dopuścił pompę z 

wyświetlaczem. 
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Treść pytania:  

Pytanie 27 (dot. część nr 10 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy Zamawiający posiada dla współpracy w zakresie sterylizacji i dezynfekcji materacy placówkę, 

która zgodnie z procedurami ISO będzie odpowiadać za przekazywanie kolejnym użytkownikom 

materac septycznych, i będzie w tym zakresie odpowiedzialna wobec Ustawy o Wyrobach 

Medycznych?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 28 (dot. część nr 1, poz. 2 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasów o szerokości 11 cm, posiadających rozmiary 

S-XL o stałych wymiarach, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”  

 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pasy o proponowanej szerokości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 29 (dot. część nr 5, poz. 5 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków nie posiadających kieszeni w oparciu 

wózka, spełniających pozostałe wymagane parametry?”  

 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózki bez kieszeni w oparciu. 

 


