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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 14/2016 
 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia. 
 
 
Treść pytania:  

„Pytanie 1 (dot. części nr 5 - Sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 570-870mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulację w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

„Pytanie 2 (dot. części nr 5 - Sterowana elektrycznie wanna prysznicowa) 

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

anty-trendelenburga?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę z pochyłem wzdłużnym bez pełnej pozycji anty-trendelenburga. 

 

Treść pytania:  

„Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 42 dni? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści w części nr 5 realizację zamówienia do 42 dni. 

 
 
Treść pytania:  

„Pytanie 1 (dot. części nr 9 - Wyposażenie medyczne, poz. 1) 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stojaka wykonanego ze stali nierdzewnej, proponowany 

parametr jest wyższy od wymaganego w SIWZ.? Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie 

z części 9  Stojaka na kroplówki - 15 szt., podobnie jak w poz. 14 wózek zabiegowy , który jest 

również wyposażeniem medycznym. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i równe 
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traktowanie wykonawców oraz pozwoli na złożenie korzystnych cenowo ofert również innym firmom. 

Państwu umożliwi natomiast lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa 

interesie.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści stojak na kroplówki ze stali nierdzewnej, jednocześnie nie wyraża zgody na 

wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

 

 
Treść pytania:  

„Pytanie 2 (dot. części nr 9 - Wyposażenie medyczne, poz. 2) 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kozetki lekarskiej z regulacją w zakresie -60°+50°, wymiary: 

dł. 180 cm, szer. 61 cm, wys. 61 cm, które różnią się nieznacznie od wymaganych w  SIWZ? 

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części 9  Kozetkę lekarską - 3 szt., podobnie 

jak w poz. 14 wózek zabiegowy , który jest również wyposażeniem medycznym.  Państwa zgoda 

zwiększy konkurencyjność postępowania i równe traktowanie wykonawców  oraz pozwoli na złożenie 

korzystnych cenowo ofert również innym firmom. Państwu umożliwi natomiast lepszy wybór spośród 

większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa interesie..” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o proponowanych opisie i parametrach, jednocześnie nie 

wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 

 


