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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU
ZP 11/2016
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi
dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych.
Część nr 1 – Waga krzesełkowa
Treść pytania:
„Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia personelu medycznego i technicznego oraz uruchomienia,
a dopuści wysyłkę wagi firmą kurierską z wszystkimi dokumentami

potrzebnymi

do

odbiory?

Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien
sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisuje instrukcja obsługi. Rezygnacja z tego
wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość
oferty.”
Odpowiedź:
Nie.
Treść pytania
„Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykaz wykonanych lub wykonywanych przez nas w okresie
ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert, przynajmniej dwóch głównych dostaw towaru objętego przedmiotem
zamówienia, o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto dla części nr 1, a dopuści dostawy o wartości
np. 10 000,00 zł lub 20 000,00 zł co będzie adekwatne do wartości zamówienia?”
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści siwz.
Treść pytania:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę krzesełkową z obciążeniem maksymalnym 300 kg, co jest
rozwiązaniem znacznie korzystniejszym od wymaganego?”
Odpowiedź:
Tak.
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Treść pytania:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę krzesełkową o wymiarach 800 x 1100 x 600 mm? Wymiary
nieznacznie tylko odbiegające od wymaganych.”
Odpowiedź:
Tak.
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oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
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