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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2020 

 

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

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 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 13, poz. 1 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania 

pacjenta oraz rolki do transportu) 

„Czy Zamawiający dopuści płyty ślizgowe o poniższych parametrach? 

Deska do transferu pacjentów. Produkt do bezbolesnego i szybkiego przeniesienia = przesunięcia 

siedzącego lub leżącego pacjenta z łóżka na łóżko czy z łóżka na stół operacyjny czy z leżanki na 

łóżko. Dedykowany jest w szczególności dla ciężkich, szczególnie bezradnych lub uśpionych 

farmakologicznie pacjentów. 

 Może być używany z obrazami rentgenowskimi i MRI 

 Obciążenie do 200 kilogramów  

 Łatwość w utrzymaniu czystości – Rollboard –  korpus z tworzywa – może być dezynfekowany 

dostępnymi środkami do dezynfekcji, jakie są popularnie używane w Szpitalach czy innych 

Ośrodkach służby zdrowia. Można go spryskiwać i przecierać dostępnym środkiem w ramach 

dezynfekcji. Pokrowiec – można prać w 60 stopniach Celsjusza, lub dezynfekować taką samą 

metodą jak korpus produktu.  

 Lekka 

 Zajmuje bardzo mało miejsca, składa się – rozmiar 180×50 cm (PM-9170)  

 Może być używana na łamanych łóżkach (konstrukcja łamana)” 

PARAMETRY TECHNICZNE 

model opis rozmiar maksymalne obciążenie 

PM-9170 deska do transferu pacjentów 180 x 50 cm 200 kg 

 

Odpowiedź:  

Tak. 


