Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

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.
Treść pytania:
„Część nr 1 - Elektroniczna waga krzesełkowa.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o małym zużyciu prądu, zasilaną bateryjnie, w której
jeden komplet baterii wystarcza na 10.000 pomiarów, tj 10 razy więcej niż w przypadku
akumulatorów? Jest to rozwiązanie tańsze w zakupie oraz w eksploatacji. Proponowane urządzenie
jest przemyślane do użytkowania mobilnego, więc jest niezwykle energooszczędne i na jednym
zestawie baterii „paluszków” (dostarczanych w zestawie) wykonuje około 10 tyś ważeń = ok 70h
pracy. Rozwiązanie takie pozwala na dowolne ustawienie wagi, bez względu na dostęp do źródła
zasilania elektrycznego i zapobiega „wyrywaniu” wtyczki i tym samym uszkadzania elektroniki przy
nieostrożnym ruszaniu wagą z miejsca jej ładowania.”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga do zaoferowania wagi zasilanej bateryjnie i elektrycznie.
Treść pytania
„Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o wymiarach 563 x 956 x 897 mm? Tylko jeden
parametr przekracza tolerancję podaną w SIWZ o zaledwie 37 mm (897 mm).”
Odpowiedź:
Tak.
Treść pytania:
„Czy zamawiający wymaga aby waga była wyposażona w 2 regulowane, podgumowane podparcia
wagi z przodu, które zabezpieczają stabilność podczas siadania lub przesadzania pacjenta?”
Odpowiedź:
Tak.

Projekt „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie
oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”
dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

