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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 22/2022 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi 

dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy 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 5, poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w dwie butle z nietłukącego się tworzywa o pojemności 

roboczej 2dm³ z pokrywą i uszczelką do każdej butli?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanej pojemności butli. Zamawiający wymaga wyłącznie dwóch 

butli o pojemności 1 dm³ każda. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dotyczy części 5, poz. 1) 

„Czy Zamawiający dopuści ssak umieszczony na stojaku z pięcioma kółkami z możliwością 

zablokowania dwóch z nich?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści ssak umieszczony na proponowanym stojaku. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dotyczy części 5, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści inhalator o maksymalnej głośności 57dB?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści inhalator o proponowanej głośności. 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dotyczy części 5, poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści objętość terapeutyczną >70%?” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną objętość terapeutyczną. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dotyczy części 5, poz. 3) 

„Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z mankietem pasującym na obwód ramienia 20-40 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wskazał dokładnie taki zakres obwodu ramienia. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dotyczy części 5, poz. 4) 

„Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o zakresie pomiarów:  

a) SpO2: 70-100% 

b) tętna 30-240 bpm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści proponowanego zakresu pomiaru SpO2, bowiem wymaga wyłącznie pełnego 

zakresu pomiaru SpO2. Natomiast dopuści proponowany zakres pomiaru tętna. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (dotyczy części nr 6) 

„Czy Zamawiający zamiast grubości tac 3 mm dopuści tace 1 mm ? Takie działanie ma na celu 

ograniczenie ciężaru tac, które przy grubości 3 mm będą ważyć łącznie około 40 kg. Zaproponowana 

grubość tac 1 mm jest wystarczająca aby zachować udźwig 60 kg i więcej na dany poziom. Prosimy  

o rozważanie ww. informacji”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowaną grubość tac.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (dotyczy części nr 6) 

„Czy Zamawiający zamiast wózka wyposażonego w 2 tace dopuści wózek wyposażony w 4 tace (po 

dwie na każdy poziom)? Takcie działanie sprawi ,że tace będą bardziej poręczne, ułatwi to tym 

samym ich codzienne mycie i dezynfekcję”. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści wózka wyposażonego w 4 tace.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (dotyczy SWZ, pkt. VII) 

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie realizacji w 28 dni od dnia podpisania 

umowy”. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.  

 


