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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU 

ZP 17/2016 
 
 
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 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia 2. 
 
 
Dotyczy część nr 35 – Podnośnik dla Pawilonu nr 4 
 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający wymaga elektrycznie czy mechanicznie rozsuwanej podstawy jezdnej?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga elektrycznie rozsuwanej podstawy jezdnej. 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający wymaga w komplecie z podnośnikiem dwóch podwieszek: kąpielowej  

i uniwersalnej?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga w komplecie dwóch podwieszek: kąpielowej i uniwersalnej. 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści podwieszki z możliwością dezynfekcji za pomocą prania w 70°C oraz 

czyszczenia za pomocą wilgotnej szmatki nasączonej środkiem myjącym?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści podwieszki z proponowaną możliwością dezynfekcji i czyszczenia. 
 
Treść pytania:  
 „Prosimy o dopuszczenie podnośnika, o następujących parametrach technicznych, różniącego się 

nieznacznie od parametrów wymaganych w SIWZ w następującym zakresie: 

- Minimalna wysokość podnoszenia: 58 cm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi 

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 180 cm 

- Możliwość regulacji i rozstawu podstawy jezdnej: 63-118 cm 
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- Maksymalne obciążenie podnośnika: 180 kg 

- Stalowa rama” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanych parametrach. 
 
Treść pytania:  
 „Prosimy o dopuszczenie podnośnika, o następujących parametrach technicznych, różniącego się 

nieznacznie od parametrów wymaganych w SIWZ w następującym zakresie: 

- Minimalna wysokość podnoszenia: 55 cm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi 

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 172,5 cm 

- Możliwość regulacji i rozstawu podstawy jezdnej: 60-97 cm 

- Maksymalne obciążenie podnośnika: 200 kg 

- Stalowa rama” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanych parametrach. 
 
Treść pytania:  
 „Prosimy o dopuszczenie podnośnika, o następujących parametrach technicznych, różniącego się 

nieznacznie od parametrów wymaganych w SIWZ w następującym zakresie: 

- Minimalna wysokość podnoszenia: 63 cm, z możliwością podnoszenia pacjenta z poziomu podłogi 

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 183 cm 

- Możliwość regulacji i rozstawu podstawy jezdnej: 65-117 cm 

- Maksymalne obciążenie podnośnika: 200 kg 

- Rama wykonana z aluminium 

- Elektrycznie otwierana podstawa jezdna” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści podnośnik o proponowanych parametrach, za wyjątkiem parametrów: 

minimalnej wysokości podnoszenia: 63 cm i ramy wykonanej z aluminium. 

 
Dotyczy część nr 7 – Stoły do rehabilitacji i masażu dla DDOM 
 
Treść pytania:   
(poz. nr 1). 
„Czy Zamawiający poprzez zwrot regulowana wysokość ma na myśli elektryczną regulację wysokości 
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leżyska co zdecydowanie ułatwia pracę terapeutom?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający miał na myśli ręczną regulację wysokości, jednak dopuści stół do rehabilitacji  

z elektryczną regulacją wysokości. 

 

Treść pytania:  
 (poz. nr 2). 

„Czy Zamawiający dopuszcza stół z regulacją wysokości w zakresie 49-105 cm i regulacją zagłówka  

w zakresie -85 do +35 stopni?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do masażu o proponowanej regulacji wysokości i zagłówka. 

 

 

Dotyczy część nr 8 – Zestaw do krioterapii miejscowej dla DDOM 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści aparat ze zbiornikiem o pojemności 30 litrów, gdyż tak niewielka różnica  

w żaden sposób nie wpływa na jakość i ilość wykonywanych zabiegów?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści aparat z zbiornikiem o proponowanej pojemności. 

 

 
Dotyczy część nr 10 – Aparat do terapii ultradźwiękowej dla DDOM 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuszcza aparat do terapii ultradźwiękowej posiadający ekran LCD bez funkcji 

dotykowej, współpracujący poprzez specjalne wejście z aparatami do elektroterapii umożliwiając 

wykonanie terapii skojarzonej?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękowej posiadający ekran LCD bez funkcji dotykowej. 

 
Dotyczy część nr 5 – Drabinki, materace UGUL dla DDOM 
 
Treść pytania:  
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Pytanie 1. 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drabinki do ćwiczeń o rozmiarze: 256 cm x 90 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści drabinki do ćwiczeń w proponowanym rozmiarze. 
 
Treść pytania:  
Pytanie 2. 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drabinki do ćwiczeń o rozmiarze: 242 cm x 70 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści drabinki do ćwiczeń w proponowanym rozmiarze. 
 
Treść pytania:  
Pytanie 3. 

„Czy Zamawiający dopuści materac do ćwiczeń z pianką o sztywności T18?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści materaca o proponowanej sztywności. 
 
Treść pytania:  
Pytanie 4. 

„Czy Zamawiający dopuści materac do ćwiczeń z pianką o sztywności T20?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści materaca o proponowanej sztywności. 
 
Treść pytania:  
Pytanie 5. 

„Czy Zamawiający mógłby podać jakiej wagi mają być ciężarki miękkie stanowiące wyposażenie 

UGUL-a?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga ciężarków o następującej wadze: 2 x 0,5 kg, 1 x 1 kg, 1 x 1,5 kg, 1 x 2 kg, 1 x 

2,5 kg, 1 x 3 kg, 1 x 4 kg. 
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Dotyczy część nr 7 – Stoły do rehabilitacji i masażu dla DDOM 
 
Treść pytania:  
Pytanie 1. 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stół do rehabilitacji z regulowanym zagłówkiem w zakresie  

-80/+45 stopni?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji z regulowanym zagłówkiem w proponowanym zakresie. 

 

Dotyczy część nr 9 – Aparat do elektroterapii dla DDOM 
 
Treść pytania:  
Pytanie 1. 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do elektroterapii o natężeniu do 100mA 

 i napięciu 140V?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści aparatu do elektroterapii o proponowanym natężeniu i napięciu. 

 

 

Dotyczy część nr 10 – Aparat do terapii ultradźwiękowej dla DDOM 
 
Treść pytania:  
Pytanie 1. 

„Czy Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękami o następujących parametrach: 

- wyświetlacz z panelem dotykowym LCD o przekątnej 4,3”?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści aparat do terapii ultradźwiękami z wyświetlaczem z panelem dotykowym LCD  

o proponowanej przekątnej. 

 

 

Dotyczy część nr 12 – Lampa sollux dla DDOM 
 
Treść pytania:  
Pytanie 1. 
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„Czy Zamawiający dopuści lampę sollux o mocy 450W?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający w opisie lampy sollux wskazał wymaganie dotyczące mocy ≥ 375W. 

 

 
Dotyczy część nr 18 – Regały magazynowe dla DDOM 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na konstrukcję ze stali kwasoodpornej regałów magazynowych?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści regały magazynowe o konstrukcji ze stali kwasoodpornej. 

 

 

Dotyczy część nr 22 – Wyposażenie medyczne dla DDOM 
 
Treść pytania:  
 „Prosimy o dopuszczenie materaca rehabilitacyjnego o następujących wymiarach: 198 x 100 x 10 cm” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści materaca rehabilitacyjnego o proponowanych wymiarach. 

 
 
Dotyczy część nr 28 – Regały dla Pawilonu nr 4 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału na miski o konstrukcji ze stali 

kwasoodpornej?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści regału na miski o konstrukcji ze stali kwasoodpornej. 

 

 

Dotyczy część nr 30 – Wózki dla Pawilonu nr 4 
 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wózek do przewozu pacjenta o następujących parametrach: 

- długość leża 218 cm, 



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 

   
                                                                                                                                                         ISO 9001:2008  
  
 

S
tro

na
7 

- szerokość leża 85 cm, 

- regulacja wysokości leża 508-950 mm, 

- kąt odchylenia wezgłowia zakres: 0º - 45º” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta o proponowanych parametrach za wyjątkiem 
wymiaru szerokości leża. 
 
 
Dotyczy część nr 7, poz. 1 – Stoły do rehabilitacji i masażu dla DDOM 
 
 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o regulacji zagłówka w zakresie 18/+80?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o proponowanym zakresie regulacji zagłówka. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o regulacji wysokości w przedziale 46-91 cm?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o proponowanej regulacji wysokości. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o długości 188 cm?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o proponowanej długości. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o szerokości/głębokości 64 cm?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o proponowanej szerokości/głębokości. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o max. udźwigu 225 kg?” 
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Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o proponowanym udźwigu. 

 
Dotyczy część nr 7, poz. 2 – Stoły do rehabilitacji i masażu dla DDOM 
 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o elektrycznej regulacji wysokości w przedziale 46-91 

cm?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do masażu o elektrycznej regulacji wysokości w proponowanym przedziale. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do masażu z regulacją zagłówków kąt -18/+30, kąt podparcia nóg 

+80?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do masażu o proponowanym kącie regulacji zagłówków i podparcia nóg. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o długości 188 cm?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do masażu o proponowanej długości. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o szerokości/głębokości 64 cm?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do masażu o proponowanej szerokości/głębokości. 

 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści stół do masażu o max. udźwigu 225 kg?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści stół do masażu o proponowanym max. udźwigu. 
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Dotyczy część nr 30 – Wózki dla Pawilonu nr 4 
 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z ręczną regulacje segmentu oparcia pleców 

wspomaganą sprężyną gazową regulowaną w przedziale 0-87°?” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z ręczną regulacją segmentu oparcia pleców 

wspomaganą sprężyną gazową regulowaną w proponowanym przedziale. 

 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu o regulacji wysokości leża w zakresie 600-930 mm?” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do transportu o proponowanym zakresie regulacji wysokości leża. 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu gdzie kąt odchylenia wezgłowia w zakresie 0-87°?” 
 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do transportu z proponowanym zakresem kąta odchylenia wezgłowia. 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu o maksymalnym obciążeniu 180 kg?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do transportu o proponowanym maksymalnym obciążeniu. 

 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu bez wyboru tapicerki leża? Wózek wyposażony  

w ściągalny materac w kolorze czarnym.” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do transportu bez wyboru tapicerki, który będzie wyposażony  

w ściągalny materac w proponowanym kolorze. 
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Dotyczy część nr 33 – Wózek kąpielowy-sanitarny przeznaczony do mycia osób 
niepełnosprawnych w pozycji siedzącej dla Pawilonu nr 4 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o całkowitej szerokości 64,1cm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek kąpielowo-sanitarny o proponowanej całkowitej szerokości. 

 

 

Dotyczy część nr 35 – Podnośnik dla Pawilonu nr 4 
 

Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny z możliwością regulacji rozstawu podstawy jezdnej 

w przedziale 71,8-119,6 cm? Parametr ten w sposób funkcjonalny pozwala na manewrowanie 

podnośnikiem m. in. wokół wózków czy krzeseł.” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny z proponowanym przedziałem regulacji rozstawu 

podstawy jezdnej. 

  

Treść pytania:  
 „Jaki rozmiar podwieszki kąpielowej i uniwersalnej planuje zamówić Zamawiający? W naszym 

rozwiązaniu rozmiary podwieszek/nosideł są oznaczone podobnie jak w rozmiarówce odzieżowej tj. S, 

M, L, XL, XXL” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający planuje zamówić podwieszki w rozmiarze L. 

 
 
Dotyczy część nr 30 – Wózki dla Pawilonu nr 4 
 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózek do 

przewozu pacjenta w pozycji leżącej o parametrach: 
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• Regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej, której dźwignia dostępna jest z obu 

stron, 

• Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową z blokadą, 

• 4 koła jezdne z centralną blokadą, 

• Barierki aluminiowe, składane obok ramy leża, zabezpieczające +/- ¾ długości leża, 

• Szerokość leża: 630 mm, 

• Długość leża: 1950 mm, 

• Szerokość całkowita z barierkami: 690 mm, 

• Zakres regulacji wysokości leża: 460-850 mm, 

• Kąt odchylenia oparcia pleców: 0-45o 

• Maksymalne bezpieczne obciążenie: 170 kg, 

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek do przewozu pacjenta o proponowanych parametrach.  

 
Dotyczy część nr 4, poz. 1 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM 
 
Treść pytania:  
Pytanie 1. 

„Czy Zamawiający dopuści balkonik posiadający wysokość podpór ramion od 100-123 cm oraz 

całkowitą szerokość 67,5-75 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający w wymaganiach dotyczących balkoników wysokich ze stabilizacją przedramion określił 

dopuszczalną wysokość podpór ramion (100 - 125 cm) oraz całkowitą szerokość (67 cm - 75 cm). 

 
Dotyczy część nr 4, poz. 2 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM 
 
Treść pytania:  
Pytanie 2. 

„Czy Zamawiający dopuści chodziki o maksymalnej szerokości 68 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający w wymaganiach dotyczących chodzików określił dopuszczalną maksymalną szerokość 

670 mm (+- 50 mm). 
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Dotyczy część nr 35 – Podnośnik dla Pawilonu nr 4 
 
Treść pytania:  
„Czy Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny o parametrach jak poniżej: 

1. Podnośnik transportowo-kąpielowy elektryczny Strong PV Urządzenie przeznaczone do transportu 

osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, sterowane za pomocą dwóch przycisków 

umieszczonych na pilocie. Jego udźwig to 200 kg, a waga 52 kg.  

Opis  i parametry techniczne: 

- podnośnik wykonany ze stali- w kolorze białym 

- wysokość ramienia (zakres podnoszenia) 700 – 1650 mm 

- szerokość rozstawu podstawy jezdnej 630 – 1050  

- długość podstawy jezdnej 1300 mm 

- wysokość podstawy jezdnej 60 mm  

- czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego 

- możliwość regulacji kosza transportowego  

- awaryjne opuszczanie pacjenta.  

W komplecie siedzisko stabilizujące głowę + siedzisko - chusta do podnośników podwyższane 

kąpielowe”? 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści podnośnik elektryczny o proponowanych parametrach.  

 

Dotyczy część nr 4, poz. 3 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM 

 

Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki którego konstrukcja krzyżakowa, składana nie jest 

chromowana natomiast jest malowana proszkowo? 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o konstrukcji krzyżakowej malowanej proszkowo.  
 

Treść pytania:  
 „ Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający tapicerkę z materiału PU?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści wózka inwalidzkiego posiadającego tapicerkę z proponowanego materiału.  
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Treść pytania:  
 „ Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający hamulec bębnowy?” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający w wymaganiach dotyczących wózków inwalidzkich określił hamulec bębnowy jako 

wymagany. 

 
 
Dotyczy część nr 32, poz. 2 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4 

 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści  wózek inwalidzki którego konstrukcja krzyżakowa, składana nie jest 

chromowana natomiast jest malowana proszkowo? 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o konstrukcji krzyżakowej malowanej proszkowo.  
 

Treść pytania:  
 „ Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający tapicerkę z materiału PU?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści wózka inwalidzkiego posiadającego tapicerkę z proponowanego materiału.  
 

Treść pytania:  
 „ Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający hamulec bębnowy?” 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający w wymaganiach dotyczących wózków inwalidzkich określił hamulec bębnowy jako 

wymagany. 

 
Dotyczy część nr 4, poz. 3 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM 

 
Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający szer. siedziska 46 cm?” 
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Odpowiedź:  
Zamawiający w wymaganiach dotyczących wózka inwalidzkiego określił dopuszczalną szerokość 

siedziska min. 450 mm. 

 

Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający hamulec dociskowy?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający hamulec dociskowy.  
 
Dotyczy część nr 32, poz. 2 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4 

 

Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający szer. siedziska 46 cm?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający w wymaganiach dotyczących wózka inwalidzkiego określił dopuszczalną szerokość 

siedziska min. 450 mm. 

 

Treść pytania:  
 „Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający hamulec dociskowy?” 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuści wózek inwalidzki posiadający hamulec dociskowy.  
 


