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Parczew, 23.05.2016 r. 

  
 Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 

     Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3541/3/2016 (1) 
Dotyczy: ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości nie przekraczającej 
równowartości 30 000 euro na dostawę 2 materacy przeciwodleżynowy dla pacjentów z 
odleżynami lub narażonych na odleżyny dla SPZOZ w Parczewie. 
 
 
 

Wyjaśnienia ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty, 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe 

pytania zadane przez Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenia do złożenia oferty oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 
    

1. Pkt. 1 Prosimy o dopuszczenie materaca będącego wyrobem medycznym klasy I.  

Informujemy,  że zaliczenie materaca do klasy I lub IIa jest dokonywane przez producenta i 

nie wpływa na parametry funkcjonalne produktu. W obu przypadkach wymogi dyrektywy 

odnoszące się do produktu są identyczne. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

2. Pkt. 2 Prosimy  o dopuszczenie komór wykonanych z czystego poliuretanu w jednym 

kolorze. Informujemy, iż czysty poliuretan jest materiałem najbardziej trwałym, a 

zastosowanie innego koloru w sekcji pięt nie wpływa na funkcjonalność produktu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

3. Pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie materaca z regulowanym czasem cyklu od 10 do 25 co 5 

min.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materaca z regulowanym czasem cyklu od 10 do 25 co 

5 min. 

 

4. Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wysokości materaca ±1 cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję w wysokości materaca ±1 cm. 

 

5. Pkt. 5 Prosimy o określenie maksymalnej wagi pacjenta, przy której materac ma zapewniać 

nacisk poniżej 32 mmHg przez cały czas pracy? Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia 

tego parametru wykresem ucisku wywieranego przez pojedynczą komorę w czasie pełnego 

cyklu? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
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6. Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie materaca umożliwiającego wypinanie pojedynczych komór  

za pomocą szybkozłaczek, ale wyłącznie w sekcji pięt. 

Realizacja tego typu funkcji na innych odcinkach materaca jest bowiem niebezpieczna, W 

sytuacji gdy 3 komory jednocześnie nie będą wypełnione powietrzem (1 wypięta i 2 

sąsiednie opróżnione w wyniku realizacji cyklu zmiennego), podparcie może okazać się 

niewystarczające i doprowadzić do przypadkowego kontaktu ciała pacjenta z ramą leża. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
7. Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie materaca wyposażonego w zawór CPR umieszczony w 

sekcji nóg. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

8. Pkt. 12 Prosimy o odstąpienie od wymogu zatyczek w przypadku materaca posiadającego 

szybkozłączki  do wypinania komór. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

9. Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu regulacji ciśnienia 15-45 mmHg. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

10. Pkt. 19 Czy Zamawiający ma na myśli klasę II zabezpieczenia elektrycznego?   

Odpowiedź: W pkt 19 Klasa II a odnosi się do klasyfikacji wyrobów medycznych.  

 

11. Czy Zamawiający dopuści produkt o lepszych parametrach niż określone w zestawieniu 

parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający w zestawieniu wskazał minimalne wymagane parametry.  
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