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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 10/2018 

 

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 

część 2. 

 
 
Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy część nr 3 – Wózki zabiegowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wózki zabiegowe o poniższych parametrach? 

 Wózek o wymiarach całkowitych (bez dodatkowego wyposażenia) 72 cm i 61 cm, wyposażony w:  

1) szafkę stalową (wymiar 65 cm x 55 cm, lakierowana proszkowo, fronty szuflad i uchwyty 

wykonane z tworzywa ABS, uchwyty w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym) z trzema 

szufladami na prowadnicach łożyskowych 

2) wysuwany blat wykonany z tworzywa, z lewej strony wózka 

3) blat górny / roboczy posiadające wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do 

prowadzenia wózka 

4) cztery koła o średnicy 15 cm, w tym dwa z blokadą 

5) podstawę stalowa osłoniętą tworzywową osłoną 

 Wózek na stelażu z profilu stalowego lakierowanego proszkowo z możliwościami montażu 

dodatkowego wyposażenia 

 W skład dodatkowego wyposażenia wchodzą:  

a) jedna szyna ze stali nierdzewnej do zawieszenia dodatkowego osprzętu 

b) pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem, mocowany do korpusu,  

z boku wózka  

c) pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej, mocowany do specjalnego stelaża nad 

blatem roboczym wózka 

d) trzy uchylne, tworzywowe kuwety z boku wózka, np. na akcesoria (wymiar każdej kuwety 

ok: 40 cm x 15 cm x 20 cm) 

e) uchwyt na pudełko rękawiczek ze stali lakierowanej mocowany do specjalnego stelaża 

nad blatem roboczym wózka 

f) wieszak na kroplówki na dwa haczyki z regulacją wysokości 
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g) półka nadblatowa ze stali nierdzewnej, mocowana do specjalnego stelaża nad blatem 

roboczym wózka, z możliwością regulacji wysokości?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózki zabiegowe o proponowanych parametrach. 

 

 


