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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 11 – Wózki zabiegowe) 

„Prosimy o możliwość zaoferowania wózka zabiegowego o poniższych parametrach: 

 Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia): 72 cm i 61 cm, 

wyposażony w:  

 szafkę stalową (wymiar 65 cm x 55 cm), lakierowaną proszkowo, fronty i uchwyty szuflad 

wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego, możliwość wyboru koloru uchwytów (do 

uzgodnienia z Zamawiającym) z trzema szufladami na prowadnicach łożyskowych 

 wysuwany blat z tworzywa ABS z boku wózka 

 blat górny z trzema wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do prowadzenia 

wózka 

 cztery koła o średnicy 15 cm, w tym dwa z blokadą 

 podstawę stalową, osłoniętą estetycznym tworzywem ABS 

 Wózek posiadający stelaż stalowy lakierowany proszkowo z możliwościami montażu 

dodatkowego wyposażenia 

 W skład dodatkowego wyposażenia wchodzą:  

 jedna szyna ze stali nierdzewnej do zawieszenia dodatkowego osprzętu  

 pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem 

 pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej (mocowany nad blatem górnym wózka) 

 trzy uchylne, tworzywowe kuwety z boku wózka np. na akcesoria  

 uchwyt na pudełko na rękawiczki ze stali lakierowanej proszkowo (mocowany nad blatem 

górnym wózka)  

 wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości 

 półka nadblatowa wym. ok. 60 x 11 cm (mocowana nad blatem górnym wózka)” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko szpitalne sterowane elektrycznie o konstrukcji 

pantografowej podpierającej leże / ramę materaca w 4 punktach gwarantującą stabilność leża  

z zabudowanymi siłownikami?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka szpitalnego, w którym leże / ramę materaca podpiera konstrukcja 

pantografowa w 4 punktach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne za pomocą pilota wykonanego w całości 

z tworzywa sztucznego 7-funkcyjnego (regulacja segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości 

leża, pozycji Trendelenburga, pozycji anty-Trendelenburga, pozycji „krzesła kardiologicznego”, pozycji 

reanimacyjnej/CPR) z możliwością blokady za pomocą kluczyka funkcji niebezpiecznych 

(Trendelenburg, anty-Trendelenburg, krzesło kardiologiczne, CPR)?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści szczyty z możliwością wyciągania bez użycia narzędzi wykonane 

z wysokiej jakości tworzywa typu ABS (kolor wklejek w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym)?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 223 cm, 

szerokość całkowita 98 cm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej długości całkowitej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wymiary leża pod materac: szerokość 85 cm, długość 200 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanych wymiarów leża pod materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 41 – 81,5 

cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści elektrycznej regulacji wysokości leża w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 13º?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanego kątu przechyłu Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 – 15º?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści kąt regulacji oparcia pleców w zakresie 0 – 65º?” 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści część podudzia regulowaną za pomocą sprężyny gazowej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści część podudzia regulowaną za pomocą sprężyny gazowej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające funkcji autokonturu oparcia pleców i ud?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka bez funkcji autokonturu oparcia pleców i ud. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła o średnicy 150 mm z centralą 

blokadą, w tym jedno koło kierunkowe (antystatyczne)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery koła o proponowanej średnicy z centralną blokadą, 

ale pod warunkiem, że te koła będą antystatyczne. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z blatem bocznym z regulowaną wysokością 

w zakresie 74 – 104 cm za pomocą sprężyny gazowej?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści blat boczny z możliwością regulacji kąta pochylenia  

z ogranicznikiem wykonanym ze stali nierdzewnej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści ogranicznika wykonanego ze stali nierdzewnej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści szafkę złożoną z górnej szuflady, jednej przestrzeni otwartej 

(między szufladą i zamykaną drzwiczkami szafką), szafki zamykanej drzwiczkami?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści szafki z jedną przestrzenią otwartą. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści szafkę stalową lakierowaną proszkowo, blaty wykonane z płyty 

HPL, fronty szuflady i drzwiczek w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym (6 kolorów do wyboru)?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wysokość szafki 84 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści szerokość szafki 51,5 cm?” 

 

 



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 

 
 
 
 

       

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści długość szafki 40,5 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne – 105 kpl.) 

„Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wymiar regulowanego blatu bocznego 59 x 34 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dot. część nr 15, poz. 2 – Podnośniki) 

„Czy zamawiający dopuści podnośnik pionizujący o zakresie podnoszenia 52,7 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pionizujący o proponowanym zakresie podnoszenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dot. część nr 15, poz. 4 – Podnośniki) 

 „Czy zamawiający dopuści podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej z wagą medyczną  

o maksymalnej wysokości z podniesionym ramieniem 210,5 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta na podstawie jezdnej z waga medyczną o proponowanej 

maksymalnej wysokości z podniesionym ramieniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 24 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy zamawiający dopuści materac  pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), 
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paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, wykonanym z dzianiny z poliuretanem, 

odpornym na działanie wody, środków odkażających, ognioodporny?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (dot. część nr 27, poz. 3 – Wózki kąpielowo-sanitarne) 

„Czy zamawiający dopuści wózkowannę kąpielową o maksymalnym obciążeniu 200 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózkowannę kąpielową o proponowanym maksymalnym obciążeniu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 26 (dot. część nr 8, poz. 1 – Defibrylatory) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, w którym długość oraz siła impulsu 

dopasowane są automatycznie do poszkodowanego na podstawie odczytu impedancji klatki 

piersiowej? Zakres wyboru energii: 165 J - 360 J. Energia impulsu wzrasta z każdym kolejnym 

wyładowaniem, aż do osiągnięcia 360J.  

Takie rozwiązanie sprawia, że energia jest idealnie dopasowana do potrzeb pacjenta.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany defibrylator, z zachowaniem innych parametrów podanych  

w opisie asortymentu, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

 


