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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 7, poz. 2 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego III: 

podnośniki) 

„Czy Zamawiający dopuści przedział podnoszenia ramienia podnośnika 421/1647 mm. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu, mamy możliwość łatwiejszego podnoszenia pacjenta bezpośrednio z ziemi!” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści podnośnik z proponowanym przedziałem podnoszenia ramienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 5, poz. 4 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz nr 4 balkonika o parametrach?”  
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści balkonik o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 5, poz. 4 – Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego I: drobny 

sprzęt medyczny) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balkoników o parametrach; 

OPIS: 

solidna aluminiowa konstrukcja 

miękkie podłokietniki z możliwością regulacji wysokości 

ergonomiczne uchwyty zapewniające wygodne chwytanie 

możliwość regulacji kąta oraz długości uchwytów 

tylne kółka z hamulcem 

produkt medyczny, atestowany 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Całkowita szerokość podstawy 71 cm 

Całkowita głębokość podstawy 86 cm 

Całkowita wysokość chodnika (od rączki do podłogi) 117-145 cm 

 

Wymiary podłokietnika: 

Szerokość 62 cm 

Głębokość 49 cm 

Wysokość 7 cm 

Masa ambony 9,8 kg 

Maksymalne obciążenie ambony: 136 kg?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści balkonik o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 9 - Wyposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego V: łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści łóżko o proponowanej szerokości całkowitej. 
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Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 1, poz. 1 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści płytę o długości 190 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści płytę o proponowanej długości. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 1, poz. 1 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści płytę ślizgową z pokrowcem- śliską powłoką umożliwiającą przenoszenie 

unieruchomionych pacjentów m.in. do i z łóżka, wózka inwalidzkiego? 

Płyta ślizgowa spełniająca parametry ze względu na duże rozmiary nie jest odpowiednia do 

przenoszenia unieruchomionych pacjentów m.in. do i z krzesła, fotela, siedzenia samochodowego, 

toalety.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści płytę ślizgową z proponowanym pokrowcem. 

 

Treść pytania:  

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

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści płytę wykonaną ze specjalnego wytrzymałego tworzywa plastazote, czyli 

spienionego poliuretanu?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści płytę wykonaną z proponowanego tworzywa. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 1, poz. 3 - Sprzęt rehabilitacyjny I na potrzeby realizacji usługi 

menadżera opieki: sprzęt transportowy) 

„Czy Zamawiający dopuści deską o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści deskę o proponowanym obciążeniu. 

 

 

 


