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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 4, poz. 3 – Wózki inwalidzkie, balkoniki i chodziki dla DDOM
Treść pytania:
Pytanie nr 1.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 4 wózków inwalidzkich wykonanych ze
stali precyzyjnej lakierowanych odpornym na odpryski i otarcia lakierem proszkowym spełniających
wysokie wymagania jakościowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie wykonane ze stali lakierowanej proszkowo.
Treść pytania:
Pytanie nr 2.
„Czy Zamawiający w określeniu "hamulec bębnowy" oczekuję zaoferowania wózków z dodatkowymi
hamulcami dla osoby prowadzącej tj. opiekuna?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dodatkowego hamulca dla osoby prowadzące, ale dopuści wózki
posiadające proponowany hamulec.
Dotyczy część nr 5, poz. 1 – Drabinki, materace UGUL dla DDOM
Treść pytania:
Pytanie nr 3.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drabinki o wymiarach 78 x 250 cm, klejonych,
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posiadających wytrzymałość do 200 kg, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści drabinki o proponowanych parametrach.
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Dotyczy część nr 30 – Wózki dla Pawilonu nr 4
Treść pytania:
Pytanie nr 4.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków do przewozu pacjentów o parametrach:
- Długość: 211,5 cm
- Szerokość: 88 cm
- Wysokość: 57 - 99 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 76 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
- Wymiary podgłówka: 63 x 63 cm
- Wymiary leża: 130 x 63 cm
- Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)
- z centralną blokadą jazdy, bez blokady obrotu?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wózki do przewozu pacjentów o proponowanych parametrach, za wyjątkiem
szerokości 88 cm.
Treść pytania:
Pytanie nr 5.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków do przewozu pacjentów o parametrach:
- Długość: 218 cm
- Szerokość: 85 cm
- Wysokość: 50,8 - 95 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 70 kg
- Wymiary podgłówka: 65 x 67 cm
- Wymiary leża: 132 x 67 cm
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- Kąt nachylenia podgłówka: 0° - 45° (rostomat)
- z centralną blokadą jazdy, bez blokady obrotu
Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wózki do przewozu pacjentów o proponowanych parametrach, za wyjątkiem
szerokości 85 cm.

Dotyczy część nr 32, poz. 2 – Wózki inwalidzkie dla Pawilonu nr 4
Treść pytania:
Pytanie nr 6.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 20 wózków inwalidzkich wykonanych ze
stali precyzyjnej lakierowanych odpornym na odpryski i otarcia lakierem proszkowym spełniających
wysokie wymagania jakościowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?”
Odpowiedź:
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Zamawiający dopuści wózki inwalidzkie wykonane ze stali lakierowanej proszkowo.
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