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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 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wymiary wanny: możliwość trzystopniowej regulacji długości: 185-190-195 

cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę prysznicową o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 57-87 cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę z elektryczną regulacji wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym (głowa u góry) która nie jest pełną pozycją 

anty-trendelenburga?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga wanny z możliwością pełnej pozycji anty-trendelenburga. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 4 kółka jezdne z indywidualną blokadą każdego 

koła, bez centralnej blokady kół?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę prysznicową z zaproponowanym rozwiązaniem jezdnym. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy część nr 7 – Wózki kąpielowo-sanitarne przeznaczone do mycia osób 

niepełnosprawnych w pozycji siedzącej). 

„Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość krzesełka 47,9 cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o proponowanej całkowitej szerokości krzesełka. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia: minimalne położenie 33,3 cm (+- 3cm), maksymalne 

położenie 157,3 cm (+- 3cm)?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany zakres podnoszenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w zakresie: 75,5 cm-137,1 

cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła: kąpielową i uniwersalną  (transportową), wykonane  

z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej, z możliwością zdejmowania, w celach 

higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze L?“   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła wykonane z proponowanej tkaniny. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na poziomie 182 kg?“  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze na proponowanym poziomie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy poz. 1, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną, klasy III, z wyświetlaczem cyfrowym 

(udźwig w zakresie od 2-200kg przy SWL 182kg)?“  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści legalizowaną wagę medyczną klasy III o proponowanym udźwigu. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia: minimalne położenie 42 cm maksymalne położenie 

166 cm?“  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści zakres podnoszenia o proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w zakresie: 75,5 cm-137,1 

cm?“  
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści możliwość regulacji rozstawu podstawy jezdnej w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła: kąpielową i uniwersalną  (transportową), wykonane  

z wysokiej jakości i wytrzymałości tkaniny poliestrowej, z możliwością zdejmowania, w celach 

higienicznych, łatwe do mycia i dezynfekcji, w rozmiarze L?“  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podwieszki/nosidła wykonane z proponowanej tkaniny. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (Dotyczy poz. 2, część nr 19 – Podnośniki). 

„Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze podnośnika na poziomie 182 kg?“  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze na proponowanym poziomie. 

 


