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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  

O ZNAKU DAO4-350-17/16 
 

 
Dotyczy postępowania konkursowego na „dostawę szafek przyłóżkowych i materacy 
gąbkowych” 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego konkursu ofert na „dostawę szafek przyłóżkowych i materacy gąbkowych” 
  

Treść: 
Pytanie dot. części nr 2 

„Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy materac, który nie posiada zamka oraz pokrowca 

wymagającego prania. Nasze produkty posiadają opatentowany filtr wentylujący pacjenta i korzystnie 

wpływający na mikroklimat wokół pacjenta? Materac wyposażony w szczelne poszycie 

zabezpieczające przed przedostawaniem się mikrobów do wnętrza, odporny na uszkodzenia, 

oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, ze zgrzewanymi szwami, redukujący działanie sił tarcia, 

odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, oznaczony certyfikatem CE, wyrób 

medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EW. 

Produkt jest bardzo ekonomiczny ponieważ materiał jest zmywalny i nie wymaga prania ani 

czyszczenia w pralni wystarczy tylko zdezynfekować materac ogólnodostępnymi środkami do 

dezynfekcji i produkt jest ponownie gotowa do użytku? 

Nasze produkty zapewniają dużą oszczędność finansową i czasową związaną z korzystania usług 

pralni (nie trzeba przewozić pokrowców i oczekiwać na jej zwrot z pralni – często w różnym stanie).” 

 
Odpowiedź: 
Tak. 

 

Treść: 
Pytanie dot. części nr 2 

„Proszę aby Zamawiający wyjaśnił czy w pkt. 5 pod pojęciem Twardość gąbki >T30 ma na myśli 

gęstość pianki 30 kg/m3?” 

 
Odpowiedź: 
Tak. 
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Treść: 
Pytanie dot. części nr 2 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac z pianki trudnopalnej?” 

 
Odpowiedź: 
Tak. 

 

Treść: 
Pytanie dot. części nr 2 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pokrowiec na materace posiadał właściwości: odporny na 

działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych?” 

 
Odpowiedź: 
Tak. 

 

Treść: 
Pytanie dot. części nr 2 

„Czy Zamawiający wymagając materiału odpornego na działanie wody, środków odkażających  

i promieni ultrafioletowych miał na myśli materiał, z którego wykonany jest pokrowiec paro-

przepuszczalny?” 

 

Odpowiedź: 
Tak. 

 

 


