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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 7/2020 

 

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

Dz. U. 2019 poz. 1843 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 wyposażenia medycznego. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny) 

„Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości  

w zakresie 48 – 100 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Proponowany parametr nieznacznie 

odbiega od wymaganego, a aprobata wyrobu zwiększy konkurencyjność procedury.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści pilot 8-funkcyjny, ergonomiczny z dużymi i czytelnymi piktogramami bez 

blokady za pomocą kluczyka?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści pilota bez blokady za pomocą kluczyka. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 1900 x 820 mm z dedykowanym materacem dostosowanym do 

wymiarów leża?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści leże o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości zakresie 370-700 mm? Proponowane 
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parametry tylko w nieznaczny sposób odbiegają od wymaganych i nie wpływają na walory użytkowe 

łóżka.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści standardową konstrukcję łóżka na stelażu transportowym (mobilnej 

podstawie), gdzie leże można złożyć do pozycji krzesła kardiologicznego?” 

 

Odpowiedź:  

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez 

Zamawiającego, w ramach której łóżka są dowożone do domu osoby niesamodzielnej, Zamawiający 

wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu transportowym wraz ze szczytami  

i barierkami bocznymi. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne łóżka (Trendleneburga i anty-Trendelenburga) w zakresie 

12 stopni?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty- Trendelenburga w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary łóżka wraz z krążkami odbojowymi 2130 x 1000 mm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowane wymiary łóżka. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 2000 x 850 mm?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści leże o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 400-800 mm? Parametr ten  

w bardzo nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulacją wysokości w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15º? Jest to wielkość 

całkowicie wystarczająca do wszystkich procedur.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści przechyły Trendelenburga i anty- Trendelenburga w proponowanym zakresie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (dot. część nr 1 – Łóżka szpitalne) 

„Czy Zamawiający dopuści mobilną konstrukcję łóżka ze stelażem, który umożliwia złożenie łóżka od 

pozycji autokonturu?” 

 

Odpowiedź:  

Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe łóżka szpitalne są dedykowane do wypożyczalni prowadzonej przez 

Zamawiającego, w ramach której łóżka są dowożone do domu osoby niesamodzielnej, Zamawiający 

wymaga łóżek o konstrukcji umożliwiającej złożenie łóżka na stelażu transportowym wraz ze szczytami  

i barierkami bocznymi. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dot. część nr 3 – Stół rehabilitacyjny elektryczny) 

„Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 470-970 mm? Parametr ten  

w bardzo nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność stołu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w proponowanym zakresie. 
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Treść pytania:  

Pytanie 13 

„Czy w związku z panującą obecnie sytuacją pandemii, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie 

elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej bądź innych elektronicznych form komunikacji?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapis sekcji X pkt. 2 SIWZ „Oferta wraz z załącznikami może być złożona 

wyłącznie pisemnie” - w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie ma możliwości złożenia oferty  

w wersji elektronicznej.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 

„Czy zamawiający dopuści do postępowania termin wykonania zamówienia do 90 dni?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania 

zamówienia wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

 

 


