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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 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający będzie wymagał w postępowaniu materac, którego komory napełniają się 

powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? 

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu umożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca  

w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą 

oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z komorami z proponowaną funkcją. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania materac, którego komory napełniają się powietrzem  

i opróżniają na przemian w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z komorami z proponowaną funkcją. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 18 – Materace) 

„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:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści pompę ultra-niskociśnieniową zasilająca. 



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 18 – Materace) 

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

Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga – zgodnie z opisem – ognioodporności w zakresie pokrowca materaca, ale nie 

wymaga potwierdzenia badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD  

o wymiarach 5,7“ i z panelem dotykowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści aparatu EKG z proponowanym wymiarem kolorowego wyświetlacza LCD. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

 „Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD  

o wymiarach 8,4“ i z panelem dotykowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarze 8,4”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością przechowywania w pamięci 

aparatu 400 badań, a także z możliwością nieograniczonego zapisu badań w pamięci komputera lub 

USB za pomocą dołączonego oprogramowania oraz możliwością przechowywania nieograniczonej 

liczby pacjentów w pamięci aparatu?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści aparat EKG z proponowanymi możliwościami. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat o wadze 3,2 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści aparat EKG o proponowanej wadze. 

 


