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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O ZNAKU ZP 3/17 

 
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 urządzeń do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii  

i fizykoterapii w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  

w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” 

współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 

„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych”. 

 

Pytanie nr 1 (część nr 1 – stoły rehabilitacyjne) 

„Czy zamawiający dopuści do przetargu stół do pionizacji o następujących parametrach: 

Stoły do pionizacji SP-E z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska, wykonany z profili stalowych 

malowanych proszkowo. W zestawie: 3 pasy stabilizacyjne. 

Dane techniczne: 

 Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201x68cm 

 Wymiary leżyska (dł. x szer.): 196x60cm 

 Wysokość: 85cm 

 Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204cm 

 Regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90° 

 Waga: 65kg 

 Maksymalne obciążenie: 150kg?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści stołu do pionizacji z parametrem wysokości (85 cm), pozostałe parametry 

Zamawiający dopuści. 

 

Pytanie nr 2 (część nr 4 – drabinki, materace) 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu drabinkę bukową o wymiarze 250 x 76 cm?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści drabinkę o proponowanym rozmiarze. 
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Pytanie nr 3 (część nr 5 – sprzęt rehabilitacyjny)  

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu taśmy rehabilitacyjne w innym kolorze: 

opór słaby - kolor pomarańczowy 

opór średni - kolor zielony 

opór mocny - kolor niebieski 

opór  extra mocny - kolor fioletowy?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści taśmy rehabilitacyjne w proponowanych kolorach. 

 

 


