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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 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 211 cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 86 cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka o proponowanej szerokości leża.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 103 cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej całkowitej szerokości.   

 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja leża w zakresie 41-81 cm?“   
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z regulacją leża w proponowanym zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją w zakresie 39-79 cm?“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z regulacją w proponowanym zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyły anty-Trendelenburga w zakresie 0-17
o
?“ 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z kątem przechyłu anty-Trendelenburga w proponowanym zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery antystatyczne koła o średnicy 10 cm  

z blokadą?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka wyposażonego w cztery antystatyczne koła o proponowanej średnicy.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę z wymiarem regulowanego blatu 55 x 34 cm?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę z proponowanym wymiarem regulowanego blatu.   
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Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem opuszczania poręczy bocznych wykonanym  

z aluminium i tworzywa?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z systemem opuszczania poręczy bocznych wykonanym wyłącznie  

z aluminium.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblowa o grubości 18 mm  

i pojedynczą płytą meblowa o grubości 8 mm odporną na uszkodzenia?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblową o grubości 18 mm i 

pojedynczą płytą meblową o proponowanej grubości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblowa o grubości 18 mm  

i pojedynczą płytą meblowa o grubości 10 mm, odporna na uszkodzenia?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami łóżka obudowanymi płytą meblową o grubości 18 mm i 

pojedynczą płytą meblową o proponowanej grubości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z kółkami o średnicy 125 mm?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z kółkami o proponowanej średnicy.   
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Treść pytania:  

Pytanie 13 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem o podwyższonej odporności na ciecz o IPV6 wyposażony 

w blokadę wszystkich funkcji za pomocą kluczyka mechanicznego?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z pilotem o podwyższonej odporności na ciecz o IPV6 wyposażonym  

w blokadę wszystkich funkcji za pomocą kluczyka mechanicznego.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości  całkowitej 2170 mm?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej długości całkowitej.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 2020 mm?“  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z leżem o proponowanej długości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 890 mm?“  
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z leżem o proponowanej szerokości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie 375-775 mm?“ 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w proponowanym zakresie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (Dotyczy część nr 32 – Łóżka szpitalne wersja II). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczna regulacja wysokości w zakresie 400-800 mm?“  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie.   

 

 

 


