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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 6/2019 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum 

Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 2 – Sprzęt rehabilitacyjny II na potrzeby realizacji usługi menadżera 

opieki) 

„Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści zmiany terminu wykonania zamówienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 5, poz. 1 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści laski typu trójnóg wykonane z aluminium posiadające podstawę ze stali?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści laski typu trójnóg wykonane z aluminium z proponowaną podstawą. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 5, poz. 2 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści laski typu czwórnóg wykonane z aluminium posiadające podstawę ze 

stali?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści laski typu czwórnóg wykonane z aluminium z proponowaną podstawą. 

 

Treść pytania:  
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Pytanie 4 (dot. część nr 5, poz. 5 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie posiadające konstrukcję stalową malowaną proszkowo?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie o proponowanej konstrukcji. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 5, poz. 5 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie posiadający hamulec dociskowy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie posiadające proponowany rodzaj hamulca. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 8 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego IV: urządzenia 

medyczne) 

„Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu w, którym pobór mocy wynosi 230 [W]?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści koncentrator tlenu o proponowanym poborze mocy. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 1, poz. 1 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli wnętrze deski ślizgowej będzie wykonane z PE,  

a zewnętrze z PCV i PES, natomiast śliski materiał zewnętrzny z PA?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści płytę ślizgową z proponowanego tworzywa. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 1, poz. 2 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Prosimy o dopuszczenie pasa, zapinanego na klamrę, z czterema uchwytami, miękko wyściełana 
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tkanina wewnętrzna, o długości z możliwością regulacji w zakresie: 84 - 162 cm, o szerokości 14 cm, 

z 6 uchwytami po zewnętrznej stronie, jak na rysunku poniżej:” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pas do przenoszenia chorego o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 1, poz. 3 – Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Prosimy o dopuszczenie deski o nośności 135 kg, spełniającej pozostałe parametry SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści deski o proponowanej nośności. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 7, poz. 2 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnej części. 

Prosimy o dopuszczenie podnośnika z  zakresem podnoszenia: 620 – 1800 mm i elektryczną 

regulacją rozstawu podstawy jezdnej: 650 -1070 mm, ze stalową ramą malowaną epoksydowo, 

spełniającego pozostałe parametry SIWZ?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wydzieli poz. 2 do osobnej części. 

Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 7, poz. 1 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści długość pionizatora 100 cm.(zamiast 95 cm.) dzięki czemu pionizator jest 
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stabilniejszy oraz łatwiej jest podjechać pod łóżko chorego w celu spionizowania go?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pionizatory o proponowanej długości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 10 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego VI: materace 

przeciwodleżynowe) 

„Czy Zamawiający dopuści zmianę w wysokości materaca na 17 cm.- jest to spowodowane nową 

generacją materaca, połączonego z materacem podkładowym, połączonym ze sobą. Dzięki czemu nie 

musimy dodatkowo kupować i podkładać materaca piankowego po materac rurowy, oraz czy dopuści 

ten oto materac o wadze ok.8 kg- spowodowane jest to połączeniem dwóch materacy (jw.). 

Czy Zamawiający dopuści również pracującą bardzo cicho pompę nowej  generacji w rozm.21x25 

oraz pokrowiec zapinany na zamek, który jest schowany i nie podrażnia pacjenta podczas leżenia?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści materac o proponowanej wysokości, wadze, proponowaną pompę oraz 

pokrowiec z proponowanym zamknięciem. 

 


