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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 20 – Wózki do transportu pacjenta) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o poniższych parametrach: 

 Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, 

odpornym na uszkodzenia  mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV 

 Długość całkowita: 2070 mm  

 Szerokość całkowita: 800 mm  

 Wymiary całkowite leża: 1850 x 590 mm 

 Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm  za pomocą 

obustronnej dźwigni nożnej 

 Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą 

sprężyny gazowej z blokadą 

 Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierne dla promieni RTG,  pokryte 

odejmowanym materacem o gr. 40 mm w kolorze czarnym 

 Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych 

 Wózek wyposażony w chromowane poręcze do prowadzenia wózka 

 Barierki boczne chromowane- składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, 

 Regulacja segmentu pleców do 65 st. za pomocą sprężyny gazowej 

 Pod leżem tunel na kasetę RTG 

 Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, wózek wyposażony w metalowy kosz na podręczne 

rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości 

 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. 

Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie 

 Bezpiecznie obciążenie robocze 170 kg?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek transportowy o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 15, poz. 3 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o udźwigu 165 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o proponowanym udźwigu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 15, poz. 3 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z dwupunktową ramą do zaczepienia 

nosideł wyposażoną w zatrzaski bezpieczeństwa? Rama ta umożliwia pozycjonowanie pacjenta do 

żądanej pozycji wraz  z zastosowaniem odpowiednich nosideł np. możliwość zaczepienia nosidła dla 

pacjentów leżących, półleżących oraz siedzących?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z dwupunktową ramą. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 15, poz. 3 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z mechaniczną regulacją rozstawu 

ramion jezdnych za pomocą pedału nożnego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga podnośnika pacjenta z elektryczną regulacją rozstawu ramion jezdnych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 15, poz. 3 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o max wysokości  z podniesionym  

ramieniem 184 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na 

funkcjonalność urządzenia.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o max proponowanej wysokości z podniesionym ramieniem. 
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Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 15, poz. 3 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z zakresem podnoszenia 110 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z proponowanym zakresem podnoszenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 15, poz. 4 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o udźwigu 165 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o proponowanym udźwigu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 15, poz. 4 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z dwupunktową ramą do zaczepienia 

nosideł wyposażoną w zatrzaski bezpieczeństwa? Rama ta umożliwia pozycjonowanie pacjenta  do 

żądanej pozycji wraz  z zastosowaniem odpowiednich nosideł np. możliwość zaczepienia nosidła dla 

pacjentów leżących, półleżących oraz siedzących?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z dwupunktową ramą. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 15, poz. 4 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z mechaniczną regulacją rozstawu 

ramion jezdnych za pomocą pedału nożnego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga podnośnika pacjenta z elektryczną regulacją rozstawu ramion jezdnych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 15, poz. 4 – Podnośniki) 
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„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o max wysokości  z podniesionym  

ramieniem 184 cm ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na 

funkcjonalność urządzenia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o max proponowanej wysokości z podniesionym ramieniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 15, poz. 4 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z zakresem podnoszenia 110 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z proponowanym zakresem podnoszenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 15, poz. 5 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z dwupunktową ramą do zaczepienia 

nosideł wyposażoną w zatrzaski bezpieczeństwa? Rama ta umożliwia pozycjonowanie pacjenta  do 

żądanej pozycji wraz  z zastosowaniem odpowiednich nosideł np. możliwość zaczepienia nosidła dla 

pacjentów leżących, półleżących oraz siedzących?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z dwupunktową ramą. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dot. część nr 15, poz. 5 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o max wysokości  z podniesionym  

ramieniem 200 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na 

funkcjonalność urządzenia.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o max proponowanej wysokości z podniesionym ramieniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dot. część nr 15, poz. 5 – Podnośniki) 
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„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta z  zakresem podnoszenia 153,5 cm? 

Parametr lepszy od wymaganego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta z proponowanym zakresem podnoszenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dot. część nr 15, poz. 5 – Podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik pacjenta o szerokości 67 cm w pozycji 

złożonej? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i pozwala na swobodne 

przemieszczanie podnośnika  nawet w wąskich przejściach i pomieszczeniach.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik pacjenta o proponowanej szerokości w pozycji złożonej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z komór z poliuretanu i nylonu o wysokości 12,5cm, 

wraz z dodatkowym materacem podkładowym, piankowym, umieszczonym w kieszeni pod komorami, 

łączna wysokość materaca 18,5cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści materaca z dodatkowym materacem podkładowym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści pompę pracującą w zakresie 14-62 mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pompę pracującą w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści materac z pompą pracującą w stałym cyklu 10cio minutowym?” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z pompą pracującą w stałym proponowanym cyklu. 
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Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją podpierającą leże w postaci dwóch, podwójnych 

ramion wznoszących, podpierających leże w 8 pkt?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej konstrukcji. 

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z jednolitego odlewu 

tworzywowego?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z proponowanego materiału. 

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający będzie wymagał łóżka z pilotem wyposażonym w diodę informującą 

personel/pacjenta o każdorazowym uruchomieniu funkcji elektrycznej?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści łóżka z pilotem wyposażonym w proponowane rozwiązanie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta podczas przewożenia pacjenta na łóżku Zamawiający 

będzie wymagał aby szczyty łózka posiadały blokady zabezpieczające szczyty przed przypadkowym 

wyjęciem, np. podczas transportu pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści szczyty łóżka z proponowanym rozwiązaniem. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 218cm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej długości zewnętrznej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 24 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 37-73,5 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z regulacją wysokości leża w proponowanych zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z katem przechyłu anty-Trendelsbuga w zakresie 9-15lº?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyłu anty- Trendelsbuga w proponowanych zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 26 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami tworzywowymi, w tym 1 antystatyczne?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga czterech kół antystatycznych. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 27 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym poziomem bezpiecznego obciążenia roboczego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 28 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 14cm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści materaca o proponowanej grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 29 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 93cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę o proponowanej wysokości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 30 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby szafki posiadały centralną blokadę kół, uruchamianą 

pokrętłem wbudowanym obustronnie, dzięki czemu pacjent może samodzielnie  korzysta z szafki, 

wyjmować i odkładać przedmioty osobiste  dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko upadku  

z łóżka?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści szafki z proponowaną blokadą kół. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 31 (dot. część nr 21, poz. 4 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej 

o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści stolik z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej 

grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 32 (dot. część nr 21, poz. 5 – Meble na wymiar) 

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szkicu/rysunku szafki stojącej na leki.” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje szkicem/rysunkiem szafki stojącej na leki. 
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Treść pytania:  

Pytanie 33 (dot. część nr 21, poz. 5 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat okładczy wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści blat okładczy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 34 (dot. część nr 21, poz. 6 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat dwustanowiskowy wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści blat dwustanowiskowy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej 

grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 35 (dot. część nr 21, poz. 8 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat laminowany wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści blat laminowany wykonany z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej 

grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 36 (dot. część nr 21, poz. 9 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko narożne wykonane z płyty wiórowej laminowanej  

o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści biurko narożne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej 

grubości. 
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Treść pytania:  

Pytanie 37 (dot. część nr 21, poz. 10 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko narożne wykonane z płyty wiórowej laminowanej  

o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści biurko narożne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej 

grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 38 (dot. część nr 21, poz. 11 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 

36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 39 (dot. część nr 21, poz. 12 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko narożne wykonane z płyty wiórowej laminowanej  

o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści biurko narożne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej 

grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 40 (dot. część nr 21, poz. 18 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 

36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej grubości. 
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Treść pytania:  

Pytanie 41 (dot. część nr 21, poz. 19 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat na szafkach dolnych oraz blat stolika wykonane  

z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści blat na szafkach dolnych oraz blat stolika wykonane z płyty wiórowej 

laminowanej o proponowanej grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 42 (dot. część nr 21, poz. 20 – Meble na wymiar) 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 

36 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o proponowanej grubości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 43 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.10. Opis asortymentu dopuści łóżko gdzie długość całkowita wynosi 215 cm? 

Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej długości całkowitej. 

  

Treść pytania:  

Pytanie 44 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.13. Opis asortymentu dopuści łóżko gdzie elektryczna regulacja wysokości 

leża odbywa się w zakresie: 39,5 – 79 cm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka o elektrycznej regulacji wysokości leża w proponowanych zakresie. 
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Treść pytania:  

Pytanie 45 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.18. Opis asortymentu dopuści łóżko gdzie kąt przechyłu anty-Trendelenburga 

wynosi 0 - 16 º?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z proponowanym kątem przechyłu anty-Trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 46 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.7. Opis asortymentu dopuści szafkę przyłóżkową  dwustronną z blatem 

bocznym,  Szafka złożona z górnej szuflady, dwóch przestrzeni otwartych (1 – między górną szufladą 

i drzwiczkami zamykającymi kontener i 2 - pod zamykanym drzwiczkami kontenerem np. na buty)  

i zamykanego drzwiczkami kontenera z półką w środku?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną szafkę przyłóżkową.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 47 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt. 9. Opis asortymentu dopuści szafkę stalową lakierowaną proszkowo, blaty 

wykonane z tworzywa ABS, fronty szuflady i drzwiczek w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym (12 

kolorów do wyboru)? Blaty posiadają wyprofilowane ograniczniki zapobiegające spadaniu 

przedmiotów, oraz rozlewaniu płynów.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną szafkę przyłóżkową.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 48 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.10. Opis asortymentu dopuści szafkę przyłóżkową  o wysokości szafki 91 

cm?” 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości. 
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Treść pytania:  

Pytanie 49 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.11. Opis asortymentu dopuści szafkę przyłóżkową  o szerokości szafki 52 

cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej szerokości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 50 (dot. część nr 19 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający w pkt.13. Opis asortymentu dopuści szafkę przyłóżkową  gdzie wymiar 

regulowanego blatu bocznego wynosi 66 cm x 43 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulowanym blatem bocznym o proponowanym 

wymiarze. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 51 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy 

zmiennociśnieniowy zbudowany z 16 poprzecznych komór z poliuretanu (z możliwością wymiany 

pojedynczych komór)?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

  

Treść pytania:  

Pytanie 52 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy 

zmiennociśnieniowy z pompą pracującą w zakresie ciśnienia 25-60mmHg oraz o wydajności 7l/min? 

Pragniemy wskazać, że Zamawiający wymaga zaoferowania materaca dość wysokiego (16-21cm) 

oraz do 190-200kg. Pompa o wydajności <6l/min jest za słaba do takiego materaca – pompki  

o wydajności <6l/min są dedykowane do prostych materaców pęcherzykowych.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 53 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy w zakresie części nr 18 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 

tygodni od daty podpisania umowy? Zamawiana ilość materaców przeciwodleżynowych jest znacząca 

(105szt.). W przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy termin 7 tygodni jest dość 

krótki. Ze względu na trwającą na całym świecie pandemię czas transportu towarów oraz części 

zamiennych zza granicy jest ciągle trochę wydłużony.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 54 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokość materaca wynoszącą 22 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Tak, pod warunkiem, że będzie możliwość zastosowania materaca bezpośrednio na łóżko szpitalne. 

  

Treść pytania:  

Pytanie 55 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści ciśnienie w szerszym zakresie: od 50-110 mmhg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści ciśnienie w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 56 (dot. część nr 18 – Materace) 

„Czy Zamawiający dopuści obciążenie 180 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane obciążenie. 

 

 

 


