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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 16/2020 

 

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 (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe) 

„Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania biurowego nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe) 

„Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe) 

„Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 

atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 

COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 

uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe) 

„Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy Części nr 4 – Komputery i drukarki laserowe) 

„Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy Części nr 1, poz. 1, pkt. 1 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do 

użytku ze środkami spożywczymi) 

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania 

Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą poniższe parametry: 

Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach, 

klasa energetyczna A+, pojemność użytkowa chłodziarki/zamrażarki 84/13L, poziom hałasu 40 

Wymiary: 84 cm (wysokość) x 50 cm (szerokość) x 56 cm (głębokość). Kolor Inox.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy Części nr 1, poz. 1, pkt. 2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do 

użytku ze środkami spożywczymi) 

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania 

Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą poniższe parametry: 

Wewnętrzny zamrażalnik na górze, półki 1 szklana, 1 pojemnik na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach, 

klasa energetyczna A+, pojemność użytkowa chłodziarki 84/13L, poziom hałasu 40 Wymiary: 85 cm 

(wysokość) x 50 cm (szerokość) x 56 cm (głębokość). Kolor biały.” 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy Części nr 1, poz. 1, pkt. 3 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do 

użytku ze środkami spożywczymi) 

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania 

Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą poniższe parametry: 

Chłodziarko-zamrażarka o wymiarach 191,2 cm (wysokość) x 59,6 cm (szerokość) x 67,8 (głębokość), 

w klasie energetyczności A++, o pojemności całkowitej netto 338l, obustronny montaż drzwi, 

zamrażalnik na dole, poziom hałasu 40 db, oświetlenie wnętrza, kolor inox.” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dotyczy Części nr 1, poz. 2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku 

ze środkami spożywczymi) 

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania 

Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 37,3 cm i o sterowaniu 

elektronicznym przy zachowaniu pozostałych parametrów?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (dotyczy Części nr 1, poz. 5 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do 

użytku ze środkami spożywczymi) 

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania 

Zamawiającego. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozmiarach pól grzewczych (1 x 21 cm, 2 x 18 cm, 1 x 16 cm) 

przy zachowaniu pozostałych parametrów?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 
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Treść pytania:  

Pytanie 11 (dotyczy Części nr 1, poz. 8 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do 

użytku ze środkami spożywczymi) 

„Z racji ograniczonej dostępności na rynku polskim sprzętu spełniającego w pełni wymagania 

Zamawiającego. 

Czy zamawiający dopuści blender o wadze 1100 g oraz bez pracy pulsacyjnej przy zachowaniu 

pozostałych parametrów?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (dotyczy Części nr 9 – Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej) 

„Czy Zamawiający dopuści meble ze stali nierdzewnej wykonane w technologii opisanej poniżej, przy 

zachowaniu pozostałych parametrów:  

Dodatkowo proszę o informację czy w roli Wykonawcy jest też dostarczenie i zamontowanie baterii 

oraz syfonów? 

L.P. Nazwa Opis Ilość 

1 Szafa przelotowa 
z drzwiami 
przesuwnymi 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Wysokość drzwi dostosowana do wysokości szafy 
Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych 

1 

2 Blat roboczy 
przyścienny z 
basenem 1- 
komorowym z 
zabudową dolną 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

1 

3 Wózek do 
przewożenia 
potraw 

Z blachy o grubości 0,8 mm. Przetłoczenie 18 mm. 
Udźwig wózka max 75 kg. 

3 

4 Wózek do 
przewożenia 
potraw 

Z blachy o grubości 0,8 mm. 
Przetłoczenie 18 mm. 
Udźwig wózka max 75 kg. 

1 

5 Szafka wisząca 
"60" 

Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

2 

6 Blat roboczy 
przyścienny ze 
zlewem 1- 
komorowym z 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 

1 
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zabudową dolną Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

7 Szafka wisząca 
"60"  

Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

1 

8 Szafa przelotowa 
z drzwiami 
przesuwnymi 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Wysokość drzwi dostosowana do wysokości szafy 
Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 

2 

9 Szafka stojąca 
"90" 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

2 

10 Blat roboczy 
przyścienny z 
basenem 
1-komorowym z 
zabudową dolną 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

2 

11 Szafka wisząca 
"60" 

Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

2 

12 Szafka wisząca 
"60" 

Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

4 

13 Szafka wisząca 
"80" 

Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 
Półka montowana na zawiesiach metalowych. 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 

2 

14 Blat roboczy 
przyścienny 
z zlewem 

Nóżki regulowane w zakresie +25mm do -5mm  
Regulacja półek za pomocą otworów wyciętych w 
metalowych słupkach montowanych wewnątrz szafki. 

2 
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1-komorowym 
z zabudową dolną 

Półka montowana na zawiesiach metalowych 
Drzwi bez zawiasów samodomykowych i bez uszczelki 
gumowej. Drzwi wyposażone w zatrzask magnetyczny.  
Uchwyty wykonane z poszycia drzwi na całej 
wysokości drzwi lub posiadające uchwyty plastikowe. 
Stół z powodów logistycznych oraz technologicznych 
dostarczony zostanie w 2 częściach po 190 cm i 
zostanie połączony na miejscu montażu w sposób 
umożliwiający zachowanie czystości (bez szczelin). 

15 Wózek do 
przewożenia 
potraw 

Z blachy o grubości 0,8 mm. 
Przetłoczenie 18 mm. 
Udźwig wózka max 75 kg. 

2 

16 Wózek do 
przewożenia 
potraw 

Z blachy o grubości 0,8 mm. 
Przetłoczenie 18 mm. 
Udźwig wózka max 75 kg. 

2 

 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (dotyczy Części nr 7 – Ssaki i inhalatory) 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości ssaki, w których poziom 

głośności wynosi 45 dB, co jest parametrem lepszym?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (dotyczy Części nr 7 – Ssaki i inhalatory) 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości ssaki, które wyposażone 

są w standardowe  butle o pojemności 2 L?” 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 15 (dotyczy Części nr 7 – Ssaki i inhalatory) 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości pulsoksymetr 

napalcowy, z zakresem pomiaru SpO2 w zakresie 30 – 100%, co jest parametrem wystarczającym do 

pomiaru? Pulsoksymetry Wytwórców konkurencyjnych również posiadają zakres  SpO2 od 30%. Do 

tej pory nie stwierdzono w literaturze medycznej przypadku, w którym SpO2 pacjenta mogłoby spaść 

poniżej 705, dlatego zakres 30 – 100% jest zakresem zupełnie wystarczającym.” 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 

 


