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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2020 

 

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 urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia.  

 

Pytanie 1 (dot. część nr 4, pozycja 1 – Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania:  

 „Czy zamawiający dopuści drabinkę do ćwiczeń z bokami z sosny a szczeblami z buku”  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści drabinkę do ćwiczeń z bokami z sosny a szczeblami z buku.  

 

Pytanie 2 (dot. część nr 4, pozycja 24 – Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania:  

„Czy zamawiający dopuści leżankę metalową ze stabilnej konstrukcji stalowej z kątem uniesienia 

podgłówka  -40° +45°” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści leżankę metalową ze wskazanym kątem uniesienia podgłówka.  

 

Pytanie 3 (dot. część nr 4, pozycja 22 – Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania: 

 „Czy zamawiający dopuści stół do ćwiczeń manualnych z oporem z regulowaną wysokością 40- 

78cm” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza stołu do ćwiczeń manualnych z oporem o regulowanej wysokości w 

powyższym zakresie.  
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Pytanie 4 (dot. część nr 4, pozycja 22 – Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania: 

 „Czy zamawiający dopuści stół do ćwiczeń manualnych z oporem z regulowaną wysokością 55- 

88cm” 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza stół do ćwiczeń manualnych z oporem o regulowanej wysokości w 

powyższym zakresie.  

 

Pytanie 5 (dot. część nr 4, pozycja 21 – Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania: 

 „Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny 2-częściowy na konstrukcji metalowej z elektryczną 

regulacją wysokości 50-100 cm” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny 2-częściowy na konstrukcji metalowej z elektryczną 

regulacją wysokości w zakresie 50-100 cm. 

 

Pytanie 6 (dot. część nr 4, pozycja 19 – Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania: 

„Czy zamawiający dopuści laskę rehabilitacyjną z regulacją wysokości 71-94cm” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza laskę rehabilitacyjną z regulacją wysokości w powyższym zakresie. 

Pytanie 7 (dot. część nr 4, pozycja 3– Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania: 

„Czy zamawiający dopuści materac z pianki poliuretanowej o twardości T25” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza materaca z pianki poliuretanowej o twardości T25.  

 

Pytanie 8 (dot. część nr 4, pozycja 3– Sprzęt rehabilitacyjny) 

Treść pytania: 

„Czy zamawiający dopuści materac z wypełnieniem wysokogatunkowej pianki poliuretanowej 

R80kg/m3” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza materac z wypełnieniem wysokogatunkowej pianki poliuretanowej R80kg/m3. 

 

 

 

 


