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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 2 – Wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek/ wannę wykonany ze stali lakierowanej 

proszkowo?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga wózka/wanny wyłącznie ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 2 – Wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek/ wannę posiadający szerokość 76 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek/wannę o proponowanej szerokości.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 2 – Wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek/ wannę posiadający obciążenie maksymalne 180 

kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek/wannę o proponowanym maksymalnym obciążeniu.  
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 2 – Wanny prysznicowe). 

„Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu „Uchylne boki”. Czy Zamawiający miał na myśli 

poręcze boczne odchylane?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający przez „uchylne boki” rozumie poręcze boczne odchylane.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy część nr 2 – Wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin wykonania zamówienia: 4 tyg. od daty podpisania umowy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na proponowany termin wykonania zamówienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu z regulacją wysokości za pomocą 

pompy hydraulicznej z oparciem pleców regulowanym ręcznie za pomocą sprężyn gazowych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją wysokości za pomocą pompy 

hydraulicznej z oparciem pleców regulowanym ręcznie za pomocą sprężyny gazowej. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu posiadający układ jezdny  

z centralną blokadą kół oraz kołem kierunkowym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek do transportu z układem jezdnym z centralną blokadą kół oraz kołem 

kierunkowym. 
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Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu posiadający długość leża 192 cm?” 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka do transportu o proponowanej długości leża. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu posiadający regulację wysokości  

w zakresie 57-91 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek do transportu z regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu posiadający segment oparcia 

pleców regulowany w zakresie 0-65°, zamiast segmentu wezgłowia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózek do transportu z regulacją oparcia pleców w proponowanych zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (Dotyczy część nr 4 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin wykonania zamówienia: 4 tyg. od daty podpisania umowy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyrazi zgodę na termin wykonania zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy. 

 


