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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 6/2021 

 

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 (nr 

2).  

 
Treść pytania:  

Pytanie 1  

„Czy zamawiający, mając na uwadze obecną sytuacje pandemii, będzie wymagał by pokrowiec materaca 

miał możliwości skutecznej dezynfekcji termicznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 

„Czy zamawiający dopuści niezasilany prądem materac hybrydowy z redystrybucją nacisku i technologią 

SAT (Self Adjusting Technology™) oraz Mattress Replacement System (MRS) pomagający  

w maksymalnej dystrybucji masy ciała i zmniejszający nacisk na tkanki poprzez automatyczne 

dostosowanie ciśnienia wewnątrz komór do ruchów ciała?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 

„Czy zamawiający dopuści materac samoregulujący, automatycznie dostosowujący się do wagi i kształtu 

ciała pacjenta, bez pompy, nie wymagający podłączenia do prądu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 

„Czy zamawiający dopuści materac o maksymalnym obciążeniu 227 kg?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane maksymalne obciążenie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 

„Czy zamawiający dopuści materac o obniżonej sekcja pięt z pianki wiskoelastycznej umożliwiająca 

minimalizację ucisku?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 

„Czy zamawiający dopuści materac zbudowany z pianki wyposażony w 9 ułożonych poprzecznie komór 

powietrznych dla redystrybucji nacisku oraz poprawy komfortu pacjenta?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 

„Czy zamawiający dopuści materac o wymiarach: długość materaca 202 cm, szerokość 88 cm, wysokość 

17,5 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane wymiary materaca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 

„Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem higienicznym, paroprzepuszczalnym, nieuczulającym, 

zawierającym oznaczenia dla użytkownika (kierunek, instrukcja czyszczenia, CE itd.)?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 

„Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem wyposażonym w zamki błyskawiczne chronione przez 

klapy, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza materaca?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10  

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

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11  

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

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany materac. 

 

 

 

 
 


