
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie    
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 012 44-67-500  fax 012 44-67-501 
http://www.zol.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  

 

 

 

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 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę o szerokości 83 cm?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę o proponowanej szerokości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę o szerokości 103 cm?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wanny o proponowanej szerokości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę z regulacją wysokości w zakresie 54-94 cm?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę o proponowanym zakresie regulacji wysokości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę z regulacją wysokości w zakresie 45-85 cm?”   
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wanny o proponowanym zakresie regulacji wysokości.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę z bezpiecznym obciążeniem na poziomie 170 kg?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę o proponowanym poziomie bezpiecznego obciążenia.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy część nr 6 – Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe). 

„Czy Zamawiający dopuści wannę bez zasilania akumulatorowego, z hydrauliczną regulacją 

wysokości?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wannę z hydrauliczną regulacją wysokości, bez zasilania akumulatorowego.   

 

Treść pytania:  

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w min. 8 funkcyjny pilot z blokadą elektroniczną, za 

pomocą przycisku, a nie kluczyka?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z pilotem z blokadą elektroniczną za pomocą przycisku.   

 

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

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 195 x 85 cm?”   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści łóżka z leżem o proponowanych wymiarach.   

 

 

Pytanie 9 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 35-74 cm? Przy dziesięciocentymetrowym 

materacu daje to wygodną dla personelu wysokość 84 cm.”   
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej regulacji wysokości.   

 

Pytanie 10 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji anty-Trendelenburga w zakresie 0-16°?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanym zakresie regulacji funkcji anty-Trendelenburga.   

 

Pytanie 11 (Dotyczy część nr 24 – Łóżka szpitalne wersja I). 

„Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 85 cm?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o proponowanej wysokości.   

 

Pytanie 12 (Dotyczy część nr 25 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 63-99 cm?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka o proponowanym zakresie regulacji wysokości.   

 

Pytanie 13 (Dotyczy część nr 25 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wezgłowia w zakresie 0-66°?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka o proponowanym zakresie regulacji wezgłowia.   

 

Pytanie 14 (Dotyczy część nr 25 – Wózki do transportu pacjenta). 

„Czy Zamawiający dopuści wózek z maksymalnym obciążeniem roboczym 170 kg?”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka z proponowanym maksymalnym obciążeniem roboczym.   

 

 


