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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 3/2021 

 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie materacy przeciwodleżynowych.  

 
Treść pytania:  

Pytanie 1  

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

i opróżniają na przemian (co trzecia)? 

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 

„Czy Zamawiający dopuści pompę w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac z komorami z proponowaną funkcją. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„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 w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Czy Zamawiający dopuści materac o całkowitej wysokości 16-21cm, komory pneumatyczne materaca 
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10-13 cm wraz z zintegrowanym wkładem gąbkowym 6 cm, kładziony bezpośrednio na łóżko szpitalne? 

Wskazujemy, że są to rozwiązania stosowane powszechnie od wielu lat w materacach 

przeciwodleżynowych takiej budowie tj. z komorami pneumatycznymi wraz z podkładem gąbkowym.  

Z zapisów Ustawy o Wyrobach Medycznych wynika, że każdy sprzęt musi być zarejestrowany  

w URPLiWM oraz musi być bezpieczny, nad to obowiązują, w przypadku wykrycia niezgodności 

określone są obowiązkowe procedury dot. zgłoszeń niezgodności.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

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

Certyfikowanego Laboratorium Badawczego)? 

Wskazujemy, że większość Oferentów potwierdza Zamawiającym, ognioodporność swoich pokrowców,  

a w rzeczywistości nigdy nie były przebadane w tym kierunku. Dlatego w związku z bezpieczeństwem 

pacjentów prosimy o wprowadzenie wymogu przez Zamawiającego ognioodporności pokrowca, które 

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 6 

„Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależne 

wypinanie każdej komory materaca dla realizacji terapii bezdotykowej odleżyn? 

Wyjaśniamy, materac posiadający automatyczne szybkozłączki komór umożliwia wypięcie komory/ 

komór bezpośrednio spod odleżyny pacjenta, nie zakłócając jednocześnie pracy całego systemu”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści materac z proponowanymi tzw. automatycznymi 

szybkozłączkami. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr antybakteryjny zasysanego 

powietrza? 

Wskazujemy, że filtr oczyszcza powietrze zasysane do pompy, co jednoznacznie wydłuża pracę systemu 

do kilkunastu lat.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści aby pompa zasilająca materac posiadała zewnętrzny, wymienny 

filtr antybakteryjny zasysanego powietrza. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy zapisów SWZ) 

„Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) wniósł wymóg złożenia 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ (o przynależności albo braku przynależności do 

grupy kapitałowej) w terminie przewidzianym na złożenie oferty. Tymczasem zgodnie z treścią ustawy 

Pzp, Art. 274. 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych 

podmiotowych środków dowodowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ (o przynależności albo braku przynależności do 

grupy kapitałowej) nie równocześnie z ofertą, a dopiero na wezwanie.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ wraz z ofertą. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy: Zapisów SWZ rozdz. XVI, pkt 2 – Opis sposobu obliczania ceny oferty) 

„Zamawiający określił precyzyjnie wartość brutto zamówienia jako kwotę 42.697,57 PLN. Oferent winien 

kwotę tę podzielić przez ilość zaoferowanych materacy. Zwracamy uwagę, że w zależności od ceny 

jednostkowej netto oraz doliczenia właściwego podatku VAT małe jest prawdopodobieństwo, że uda się 

tak skalkulować cenę jednostkową, aby wartość po doliczeniu VAT wyniosła dokładnie 42.697,57 PLN. 

Czy zatem Zamawiający dopuszcza ofertę, której wartość brutto będzie inna od kwoty 42.697,57 PLN ale 

jej nie przekroczy?” 

 

Odpowiedź:  

"Wartość brutto oferty ma wynieść dokładnie 42.697,57 zł brutto. Przy czym możliwe jest takie 

skalkulowanie oferty, aby materace miały różne ceny jednostkowe brutto dla przykładu: 

 

Wykonawca oferuje 50 materacy za cenę po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (853,95 zł 

brutto), przy czym: 

- 49 szt. za cenę 853,95 zł brutto (49 x 853,95 = 41.843,55 zł brutto) 

- 1 szt. za cenę 854,02 zł brutto,  

co sumaryczne daje żądaną przez Zamawiającego kwotę 42.697,57 zł brutto". 
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Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy Opisu Asortymentu – materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy) 

„Zamawiający określił wymóg wydajności pompy materaca <6 l/min (mniej niż 6 l/min). Czy Zamawiający 

dopuści system lepszy, w którym pompa będzie miała lepszą wydajność niż opisana, tzn. więcej niż 6 

l/min (>6 l/min)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści większą wydajność pompy materaca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ) 

„Czy Zamawiający dopuści materac z komorami wykonanymi z poliuretanu wraz z nylonem?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ) 

„Czy Zamawiający dopuści materac z komorami o średnicy 125mm z dodatkowym podkładem 

piankowym o grubości 60mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ) 

„Czy Zamawiający dopuści materac z zakresem ciśnienia 14-62 mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ) 

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymaganej ilości materacy, którą należy 

zaoferować w przedmiotowym postępowaniu.” 

 

Odpowiedź:  

Ilość materacy, jaką należy wskazać w niniejszym postępowaniu jest jednym z kryterium oceny ofert,  

w związku z czym nie jest możliwe podanie wymaganej ilości. 

 

 



 

  
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 15  

„Czy Zamawiający zgodzi się na zakres ciśnienia materacy w pompie 14-62 mmHg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16  

„Czy Zamawiający zgodzi się na pobór mocy pompy 15W w materacach?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

 

 

 
 


