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WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NA DOSTAWĘ MATERACY STANDARDOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH DLA 
CHORYCH Z MAŁĄ I DUŻĄ MASĄ CIAŁA, KOCÓW SZPITALNYCH, KOŁDER I 
PODUSZEK  
                                                                                Warszawa, 2016 – 04 - 01 

  Do uczestników postępowania 
 
Dotyczy: dostawę  materacy standardowych i specjalistycznych dla chorych z małą i 
dużą masa ciała, koców szpitalnych, kołder i poduszek, numer sprawy PN – 23/16/MJ 

 
 

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 
SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 z pozycji 1 i 2 pokrowce na materace? 
Wydzielenie pokrowców do osobnego Pakietu pozwoli Zamawiającemu otrzymać większą 
ilość konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 (dotyczy pakietu nr 2) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 koca szpitalnego  
o wymiarach 155 cm x 205 cm ±5 cm ? 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza  (ale nie wymaga) pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów 
tego opisu. 
 
Pytanie nr 3 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 3) 
Czy Zamawiający dopuści materace nadcięte w miejscach podanych w wymiarach?  
Jaka ma być wielkość próbek? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
W załączniku nr 5 do SIWZ podane jest ilość próbek tj. po 2 sztuki do każdej pozycji 
 
Pytanie nr 4 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 5 i 7) 
Czy Zamawiający dopuści materace wykonane z  wysokoelastycznej pianki V 5030?  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza  materace wykonane wysokoelastycznej pianki, pod warunkiem 
spełnienia zapisów SIWZ zawartych w opisie dla tej pozycji pakietu nr 1. 
 
Pytanie nr 5 (dotyczy pakietu nr 1 poz. 5 i 7) 
Co Zamawiający ma na myśli "minimum dwuwarstwowej pianki"? 
Odpowiedź 
Oznacza to, że materac zostanie wykonany z minimum dwóch warstw pianki o parametrach i 
funkcjonalności zamieszczonych w opisie. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę aby Zamawiający podał wymiary próbek materacy. 
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Odpowiedź 
Zamawiający oczekuje próbek gotowych produktów tj. w wymiarach podanych w Załączniku 
nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Zamawiający w tabelach z parametrami materacy napisał: „pokrowiec z zamkiem 
błyskawicznym do materaca wg zamieszczonego rysunku” – w dokumentacji przetargowej 
nie ma żadnego rysunku. Proszę aby Zamawiający udostępnił rysunki do poszczególnych 
materacy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dołącza załącznik nr 5A do SIWZ w którym zamieszcza rysunki techniczne 
pokrowców. 
 
Pytanie nr 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wsad materaca o właściwościach trudnopalnych 
poświadczonych certyfikatami jak w załączniku? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Zamawiający napisał: „ wypełnienie materaca uniemożliwia kruszenie się zawartości po 
dezynfekcji, zachowując prawidłową strukturę”. 
Czy Zamawiający będzie poddawał dezynfekcji wsad materacy po zdjęciu pokrowców? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie nr 9 
Co Zamawiający rozumie przez określenie: „pokrowiec wykonany z przeciwodleżynowego 
materiału”? 
Odpowiedź 
Zamawiający miał na myśli materiał, który może mieć zastosowanie w profilaktyce 
p/odleżynowej. 
 
Pytanie nr 10 
Zamawiający napisał: „ materiał, z którego wykonano materac nie ulega rozciąganiu, 
kurczeniu do 5% ani kruszeniu”. Czy Zamawiający miał na myśli materiał pokrowca na 
materac? Czy wsad materaca? 
Odpowiedź 
Zamawiający miał na myśli zarówno materiał pokrowca jak i wsad materaca. 
 
Pytanie nr 11 
Zamawiający napisał: „ materiał, z którego wykonano materace charakteryzuje się 
wytrzymałością min. 100 krotnego prania/dezynfekcji, zachowując prawidłową strukturę”. 

 Czy Zamawiający miał na myśli materiał na pokrowiec?  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materiał na pokrowiec, który posiada atest na minimum 
50 prań bez zmiany struktury? 
Odpowiedź 
Zamawiający miał na myśli zarówno materiał pokrowca jak i wsad materaca. 
Zamawiający nie dopuszcza materiału na pokrowiec, który posiada atest na minimum 50 
prań bez zmiany struktury 
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Pytanie nr 12 
Zamawiający w parametrach pianki na wsad do materaca dla osób dorosłych z małą masą 
ciała podał gęstość od 35 do 95 kg/1m3. Z naszego doświadczenia zaproponowana gęstość 
pianki jest zbyt duża i materac będzie zbyt twardy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na piankę 
o mniejszej gęstości? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza, pozostaje jak w SIWZ. 
 
Pytanie nr 13 
Zamawiający napisał: „materac umożliwia stabilność i rozłożenie masy ciała w taki sposób by 
zachować sprawność poruszania się w łóżku” 

 Czy zamawiający miał na myśli ustabilizowanie pacjenta względem materaca, materaca 
względem łóżka lub obu powyższych, czy też po prostu, aby materac nie ograniczał 
sprawności ruchowej pacjenta?  
Odpowiedź 
Pozostaje jak w SIWZ. 

 
 Pytanie nr 14 
Zamawiający napisał: „materac zabezpiecza pacjenta przed naciskami na miejsca 
narażone…” 

 Co Zamawiający miał na myśli? 
 Z naszego doświadczenia wynika, że materace piankowe przylegają do ciała pacjenta w 

związku z czym nie mogą go całkowicie zabezpieczyć przed naciskami, a jedynie zmniejszać 
nacisk podłoża na ciało. 
Odpowiedź 
Pozostaje jak w SIWZ. 

 
Pytanie nr 15 
Zamawiający w dokumentacji zaproponował aby materace dwuwarstwowe były typu 
GOFER. 
Z naszego doświadczenia wynika, że profile typu gofer nie sprawdzają się przy konstrukcji 
dwuwarstwowej przy użyciu pianki z pamięcią. Przy nadaniu piance Viscoelastycznej kształtu 
materaca typu gofer z powodu nacięć niwelujących napięcie powierzchniowe pianki i 
zapewniających cyrkulację powietrza nie pozwala na wykonanie go z pianki viscoelastycznej 
ponieważ pianka ta ma zbyt niskie współczynniki twardości, aby zachować pacjenta w 
pozycji stabilnej przy żądanym profilu co nie zapewni efektywnego wykorzystania 
właściwości takiego materaca. Natomiast zastosowanie dolnej warstwy pianki w kształcie 
typu gofer i górnej pełno-płytowej warstwy z pianki viscoelastycznej  skutkować będzie 
rozrywaniem się warstwy górnej w miejscach nacięć pianki dolnej. 

 
Wobec powyższego czy zamawiający dopuści materac wykonany dla osób o dużej masie 
ciała z dwóch warstw pianki 
• górnej o wymiarach 200x80x3 cm, z pianki viscoelastycznej o gęstości 50kg/m3  
• dolnej o wymiarach 200x80x12cm, z pianki poliuretanowej o gęstości 35kg/m3 z 

porzecznymi rowkami o wym. 1x1x80cm w 3 strefach: 2 rowki pod głowę, 5 rowków 
pod tułów i okolice kości ogonowej, 2 rowki pod okolicę pięt. Rowki zmniejszają 
napięcie powierzchniowe pianki oraz zapewniają lepszą cyrkulację powietrza niż przy 
materacach pełno-płytowych. 
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Czy zamawiający dopuści materac wykonany dla osób o małej masie ciała z dwóch warstw 
pianki 
• górnej o wymiarach 200x80x3 cm, z pianki viscoelastycznej o gęstości 50kg/m3  
• dolnej o wymiarach 200x80x12cm, z pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m3 z 

porzecznymi rowkami o wym. 1x1x80cm w 3 strefach: 2 rowki pod głowę, 5 rowków 
pod tułów i okolice kości ogonowej, 2 rowki pod okolicę pięt. Rowki zmniejszają 
napięcie powierzchniowe pianki oraz zapewniają lepszą cyrkulację powietrza niż przy 
materacach pełno-płytowych. 

Odpowiedź 
W przypadku materacy dla osób o dużej masie ciała z dwóch warstw pianki Zamawiający 
dopuszcza pod warunkiem, że warstwa „z pianki poliuretanowej o gęstości 35kg/m3 z 
porzecznymi rowkami o wym. 1x1x80cm w 3 strefach: 2 rowki pod głowę, 5 rowków pod 
tułów i okolice kości ogonowej, 2 rowki pod okolicę pięt” jest warstwą górną tj. tą 
bezpośrednio znajdującą się pod pacjentem. Pod warunkiem spełnienia zapisów SIWZ 
zawartych w opisie dla tej pozycji pakietu nr 1. 
W przypadku materacy dla osób o małej masie ciała z dwóch warstw pianki Zamawiający 
dopuszcza pod warunkiem, że warstwa z pianki poliuretanowej z porzecznymi rowkami o 
wym. 1x1x80cm w 3 strefach: 2 rowki pod głowę, 5 rowków pod tułów i okolice kości 
ogonowej, 2 rowki pod okolicę pięt” jest warstwą górną tj. tą bezpośrednio znajdującą się pod 
pacjentem oraz gęstość pianki mieści się w przedziale od 35 do 90 kg/m3. Pod warunkiem 
spełnienia zapisów SIWZ zawartych w opisie dla tej pozycji pakietu nr 1.  
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ formularz 
cenowy (w załączeniu), który otrzymuje nazwę „załącznik nr 5 do SIWZ 
formularz cenowy (modyfikacja)”. W załączniku w pakiecie nr 1 zmieniono 
jedynie numeracji poszczególnych pozycji w celu ułatwienia opisu 
składanych przez wykonawców próbek. Zamawiający dodaje załącznik nr 
5A do SIWZ formularz cenowy (w załączeniu), w którym znajdują się 
rysunki techniczne wraz z wymiarami pokrowców na materace. 
 
 

 
p.o. Kierownika Działu 
Zamówień Publicznych 

                i Zaopatrzenia 
                                                      Mariola Balikowska 

 
 


