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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 33, poz. 3 – Dozowniki) 

„W związku z Państwa odpowiedzią, podaniem wysokości oraz średnicy wymaganej dla rolki, 

informujemy że podane przez Państwa pierwotnie wymiary dozownika są znacząco zawyżone, 

ponieważ przy rolce, fi 18-19 cm, oraz wysokości max. 22cm, wystarczy podajnik o wymiarach: 

  

(cm): 30,0 wys x 20,0 szer x 20,0 głębokość) i takie rozwiązanie zaproponujemy, gdyż producent 

wskazuje przy takim podajniku rolkę fi 19 cm oraz nawet 25cm wysokości, 

  

Proszę o zatwierdzenie” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści dozownik o proponowanych wymiarach, pod warunkiem kompatybilności  

z rolkami ręcznika, których wymiary Zamawiający podał w odpowiedzi na Państwa pytania z dnia 20 

sierpnia 2020 r. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 33, poz. 2 – Dozowniki) 

„W związku z Państwa odpowiedzią, podaniem średnicy wymaganej dla rolki, informujemy że podane 

przez Państwa pierwotnie wymiary dozownika są znacząco zawyżone, ponieważ przy rolce, fi 18-19 

cm wystarczy podajnik o wymiarach: 

  

cm  24,0 wys x 13,0 głęb.  x 23,0 szer. 

  

Proszę o zatwierdzenie” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści dozownik o proponowanych wymiarach, pod warunkiem kompatybilności  

z rolkami papieru toaletowego, których wymiary Zamawiający podał w odpowiedzi na Państwa pytania 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 11 – Wózki zabiegowe) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózki zabiegowe o parametrach: 

- szafka z 4 szufladami (3x górne o wysokości użytkowej 110mm, 1x dolna o wysokości 230mm), 

- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, 

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami, 

- 1x wieszak kroplówki, 

- druciany kosz na akcesoria medyczne mocowany do szyny boku wózka, 

- 2x tworzywowy kosz z klapką mocowane do szyny z boku wózka, 

- 1x uchwyt na butlę z tlenem, 

- 1x uchwyt do prowadzenia montowany z lewej lub prawej strony wózka, 

- stelaż wózka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na szaro, 

- profile nośne z kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającymi regulację wysokości 

położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe 

wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów, 

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej ograniczającej namnażanie się bakterii, 

- po bokach i z tyłu blat zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- prowadnice szuflad z funkcją samo-domykania się, pozwalające na wysunięcie 100% szuflady, 

- podstawa wózka wykonana z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad każdym  

z kół odbojami zabezpieczającymi wózek i ściany przed obiciami, 

- 4 podwójne koła jezdne o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem a jedno z funkcją jazdy na wprost, 

- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS na prowadnicach kulkowych, 

- fronty szuflad wykonane z aluminium – lakierowane proszkowo, 

- wymiary wózka: 650x 480x 930mm, 

- wymiary szafki: 620x 440x 715mm, 

- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 

- 3 górne szuflady: 480x 360x 110mm, 

- 1 dolna szuflada: 480x 360x 230mm, 

- wymiary blatu: 535x 360mm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o proponowanych parametrach.  

  

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 11 – Wózki zabiegowe) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózki zabiegowe o parametrach: 

- szafka z 5 szufladami (4x górne o wysokości użytkowej 110mm, 1x dolna o wysokości 230mm), 

- centralny zamek zamykający wszystkie szuflady, 

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami, 

- 1x wieszak kroplówki, 

- druciany kosz na akcesoria medyczne mocowany do szyny boku wózka, 

- 2x tworzywowy kosz z klapką mocowane do szyny z boku wózka, 

- 1x uchwyt na butlę z tlenem, 

- 1x uchwyt do prowadzenia montowany z lewej lub prawej strony wózka, 

- stelaż wózka z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na szaro, 

- profile nośne z kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiającymi regulację wysokości 

położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe 

wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów, 

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej ograniczającej namnażanie się bakterii, 

- po bokach i z tyłu blat zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- prowadnice szuflad z funkcją samo-domykania się, pozwalające na wysunięcie 100% szuflady, 

- podstawa wózka wykonana z grubego, solidnego tworzywa ABS, z wyprofilowanymi nad każdym  

z kół odbojami zabezpieczającymi wózek i ściany przed obiciami, 

- 4 podwójne koła jezdne o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem a jedno z funkcją jazdy na wprost, 

- dodatkowy wysuwany blat boczny z tworzywa ABS na prowadnicach kulkowych, 

- fronty szuflad wykonane z aluminium – lakierowane proszkowo, 

- wymiary wózka: 650x 480x 1040mm, 

- wymiary szafki: 620x 440x 830mm, 

- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 

- 4 górne szuflady: 480x 360x 110mm, 

- 1 dolna szuflada: 480x 360x 230mm, 

- wymiary blatu: 535x 360mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o proponowanych parametrach, za wyjątkiem wymiarów 

wózka i szafki.  
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Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace o szerokości 90 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materace o proponowanej szerokości, pod warunkiem spełnienia pozostałych 

wymiarów. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace, których pompa ma 

wydajność: 8,5-9 l/min?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materace z pompami o proponowanej wydajności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace z cyklem 10min,  z zakresem 

ciśnienia 20-55mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materace z proponowanym cyklem i zakresem ciśnienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości materace z pokrowcem bi-elastycznym  

z PU (wysoce wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane pokrowce, jednak warunkami koniecznymi do spełnienia są:  

- mają mieć możliwość skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza,  

- mają być ognioodporny 
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Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do transportu pacjenta  

o parametrach: 

- wózek do transportu pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości, 

- oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyn gazowych, 

- cztery koła jezdne wyposażone w blokadę pół-centralną (naciśnięcie jednej dźwigni blokuje oba koła 

przy jednej osi) 

- barierki boczne wykonane ze stali chromowanej i aluminium, składane wzdłuż leża, 

- długość całkowita wózka:  210cm, 

- długość leża (materaca):  195cm, 

- szerokość całkowita wózka:  69cm, 

- szerokość leża (materaca):  63cm, 

- zakres regulacji wysokości leża:  od 46 do 85cm 

- zakres regulacji oparcie pleców: od 0 do 45o 

- dopuszczalne obciążenie:  180kg, 

- kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o proponowanych parametrach. 

 

 


