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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 9/2018 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
 
Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 12 – Wagi krzesełkowe). 

„Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą 

kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych 

problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli 

uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.” 

  

Odpowiedź:  

Nie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 12 – Wagi krzesełkowe). 

„Czy Zamawiający będzie wymagał wag z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo 

obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje że waga 

jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas 

siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać  

i odkręcać dodatkowych stopek, które powodują stabilizację wagi, a wystarczy nacisnąć nogą 

hamulec.”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie będzie wymagał, ale dopuści wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowymi, łatwo 

obracającymi się  kółkami w tym 4 z hamulcem.   
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 12 – Wagi krzesełkowe). 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi zasilane oprócz zasilania sieciowego (zasilacz w zestawie) - 

bateryjnie (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy)? Rozwiązanie tożsame  

z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia 

zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wagi zasilane zarówno sieciowo, jak i bateryjnie.  

   

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 12 – Wagi krzesełkowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim 

wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne 

są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu 

na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie 

oświetlonych.”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia.   

 

 


