
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 

 
 
 
 

       

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 16/2020 

 

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 (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 7, poz. 1 – Ssaki i inhalatory) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka zasilanego elektrycznie ≥ 230V, ≥ 50/60Hz. 

Pompa próżniowa wytwarzająca podciśnienie. Maksymalna głośność urządzenia poniżej 55-65 dB, 

przepływ osiągany 30 dm3/min, podciśnienie maksymalne osiągane ≥ 80 kPa. Ssak wyposażony  

w dwie butle z nietłukącego tworzywa o pojemność butli roboczej 1 dm3 z pokrywą i uszczelką do 

każdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i łącznik drenów. Praca ciągła 24 godziny na dobę. Ssak 

posiadający regulacje i wskaźnik podciśnienia. Przewód zasilający ≥ 1 metr. Obudowa wykonana  

z ABS.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 5, poz. 1 – Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania 

pacjenta oraz rolki do transportu) 

„Prosimy o  doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje płyty ślizgowej, która ma udźwig w przedziale 

między 120 a 200 kg, czy też minimum 200 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający oczekuje płyty ślizgowej, która ma udźwig w przedziale 120-200 kg. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 10, poz. 1 – Aparaty i urządzenia do terapii) 

„Czy Zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach: 

Aparat dwukanałowy do magnetoterapii polem magnetycznym generowanym poprzez 

aplikatory szpulowe,  
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- możliwość pracy ciągłej i modulowanej, 

- różne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, 

półtrójkąt, półprostokąt, 

- maksymalna wartość zmiany indukcji dla aplikatora 60 cm - 12 mT, dla aplikatora 35 cm 

- 24 mT, 

- zegar zabiegowy 1 – 30 min. lub 60 min., 

- wbudowane programy zabiegowe minimum 50, 

- aplikatory szpulowe 350 mm (2 szt.), 600 mm (2 szt.), leżanka aluminiowa z prowadnicą aplikatora 

szpulowego, stolik pod aparat, stolik pod aplikatory.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 11, poz. 3 – Urządzenia do hydroterapii) 

„Czy Zamawiający dopuści wannę o następujących parametrach: 

Wanna do hydromasażu do wykonywania masażu podwodnego całego ciała za pomocą 11 – 24 dysz. 

Pojemność zabiegowa 200 litrów. Czas napełnienia: 3,5 – 6 minut. 

Czas spustu: 3 – 5 minut. Wymiary: 218 cm (długość), 80 cm (szerokość) i 88,5 –  0,5 cm (wysokość). 

Wyposażenie standardowe: dwustopniowe schodki dla pacjenta ułatwiające wchodzenie  

i wychodzenie z wanny oraz poręcze wewnątrz wanny, elektroniczny panel sterujący. 

Wanna wykonana z akrylu z powłoką antybakteryjną.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem 

limfatycznym) 

„Czy Zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach: 

Urządzenie do przerywanej kompresji pneumatycznej wielokomorowy (12-komorowy). 

Możliwość pracy równocześnie na 1 lub 2, lub 3 mankietach. 

Stopniowane ciśnienie. 

Indywidualna regulacja ciśnienia. 

Wyłącznik dla pacjenta (pilot przewodowy). 

Regulacja ciśnienia w zakresie 0-120 mm Hg. Zasilanie 230V. Waga ˂  kg. 

W komplecie z mankietami na kończyny dolne i górne (po 2 szt.). 



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 

 
 
 
 

       

Wzajemnie nakładające się komory powietrza w mankietach.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem 

limfatycznym) 

„Czy mankiety na kończyny dolne mają zawierać elementy poszerzające z komorą powietrzną, 

umożliwiające powiększenie obwodu mankietów o co najmniej 12 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 12, poz. 1 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem 

limfatycznym) 

„Czy mankiety na kończyny dolne mają zawierać pas biodrowy z komorą powietrzną obejmującą 

obszar pachwiny?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy Części nr 12, poz. 3 – Sprzęt do rehabilitacji pacjentów z obrzękiem 

limfatycznym) 

„Czy Zamawiający dopuści stół o następujących parametrach: 

Stół/łóżko do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją. 

Wymiary: 200-205 (długość), 60- 65 cm (szerokość).  

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 48-100 cm. Regulowany zagłówek sprężyną gazową  

w zakresie -70° do +40°. 

System jezdny z 4 kółkami. Dopuszczalne obciążenie 150-200 kg. 

W komplecie z pasem stabilizującym i wieszakiem na podkłady higieniczne. 

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 


