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Kraków, 6 lutego 2014 r. 
 

   Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę urządzeń medycznych”.  

    Post. nr A.I.271-16/14. 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  

A.I. 271-16/14 
 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

1. Dotyczy części IX Aparat EKG. 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 345x260x80 mm? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

2. Dotyczy części IX Aparat EKG. 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6 kg? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

3. Dotyczy części IX Aparat EKG. 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wyświetlaczem 8,9? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

4. Dotyczy części IX Aparat EKG. 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 300 badań, oraz pamięcią zewnętrzną 

(karta SD), możliwością podłączenia pamięci USB oraz możliwością przesyłania danych na PC za 

pomocą połączenia LAN lub wifi?  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5. Dotyczy części IX Aparat EKG. 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości 

wydruku w formacie A4 na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu? Wydruk w 

formacie A4 jest możliwy po przeniesieniu badania za pomocą pamięci zewnętrznej na dowolny 

komputer. Poza tym używany przez nasz aparat EKG papier do wydruku w rozmiarze 210 mm x 150 

mm, przy wydruku na dwóch stronach, stanowi rozmiar A4. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

6. Dotyczy części IX Aparat EKG 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z prostym sposobem zakładania papieru, który jednak nie jest 

określony jako EEL (Electronic Easy Load)? 

 Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Dotyczy części IX Aparat EKG 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym: 2xUSB, port LAN, czytnik 

kart SD oraz wbudowane wifi? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Dotyczy części IX Aparat EKG 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku o szerokości 210 mm? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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9. Dotyczy części IX Aparat EKG 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez pokrowca? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10. Dot. część 10 dostawa materaców przeciwodleżynowych, pneumatycznych dla pacjentów  narażonych 

na odleżyny lub pacjentów  z odleżynami do II stopnia włącznie wraz z pokrowcami na materace (7 

szt. materacy).  

Czy Zamawiający, w związku z rozbieżnościami w zapisach odnośnie oczekiwanych ilości 

asortymentu (tj. w tytule zadania zapis o 7 szt. materacy, natomiast w nagłówku tabeli parametrów 

technicznych zapis o 4 szt. materacy i 7 szt. pokrowców), może potwierdzić ostatecznie oczekiwaną 

ilość materacy opisanych w punktach. 1-10 w/w tabeli i oczekiwaną ilość pokrowców opisanych w 

pkt. 11? 

Zamawiający potwierdza ilość materacy - 4 szt. i ilość pokrowców - 7 szt. 

W załączniku do umowy została w tytule wskazana ilość materacy (4 szt.) oraz ilość pokrowców 

(7 szt.). 

 

11. Dot. część 10 dostawa materaców przeciwodleżynowych, pneumatycznych dla pacjentów  narażonych 

na odleżyny lub pacjentów  z odleżynami do II stopnia włącznie wraz z pokrowcami na materace (7 

szt. materacy). 

Prosimy o modyfikację zapisu pkt. 19 tabeli z opisem przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu na zapis „ serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) w promieniu 50 km lub 

większym- ale z możliwością mobilnego serwisowania”? Zaznaczamy, iż siedziba serwisu nie jest 

jedyną istotną przesłanką. Z punktu widzenia Zamawiającego najistotniejszy jest czas   i możliwość 

przybycia serwisanta, a odległość 50 km można przebywać w różnym czasie z uwagi na wybrany 

rodzaj trasy. 

 We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie wykazu dostaw o wartości zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego dla poszczególnych pakietów na sprzęt medyczny, co potwierdza posiadanie wiedzy i 

doświadczenia w zakresie wykonywania dostaw przez oferenta dla placówek medycznych? 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków zostały określone w pkt 5 specyfikacji, a dokumenty jakie Wykonawca składa wraz 

z ofertą wskazane w pkt 7 specyfikacji.  

Warunek udziału w postępowaniu brzmi: „W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy 

spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonali co najmniej jedną dostawę 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości brutto 

minimum: 

- dla części 1 zamówienia 30 000,00 zł brutto; 

- dla części 2 zamówienia 8 000,00 zł brutto; 

- dla części 3 zamówienia 10 000,00 zł brutto; 

- dla części 4 zamówienia 4 000,00 zł brutto; 

- dla części 5 zamówienia 5 000,00 zł brutto; 

- dla części 6 zamówienia 5 000,00 zł brutto; 

- dla części 7 zamówienia 3 500,00 zł brutto; 

- dla części 8 zamówienia 30 000,00 zł brutto; 

- dla części 9 zamówienia 6 000,00 zł brutto; 

- dla części 10 zamówienia 9 000,00 zł brutto; 

- dla części 11 zamówienia 4 000,00 zł brutto; 

- dla części 12 zamówienia 500,00 zł brutto”. 

W wykazie dostaw – zał. nr 4 do specyfikacji należy wskazać co było przedmiotem dostawy, aby 

Zamawiający miał możliwość sprawdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek udziału 

w postępowaniu w danej części zamówienia. 
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13. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pisemnej autoryzacji od producenta na sprzedaż i serwis 

urządzeń w przypadku polskich produktów - których producenci mają siedzibą na terenie RP? Takie 

wymaganie ma jedynie uzasadnienie w przypadku producentów zagranicznych i ma na celu 

zagwarantowanie świadczenie usług serwisowych przez przedstawiciela producenta na terenie Polski. 

Prosimy zatem o zmianę tego wymagania. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu określającego najbliższy serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny w promieniu 50km? Wymaganie to stanowi znaczne ograniczenie konkurencyjności 

składanych ofert i jest niecelowe, gdyż bliska odległość serwisu w żadnym stopniu nie gwarantuje 

szybszej realizacji zgłoszeń. Prosimy zatem o usuniecie tego wymagania. 

 We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

15. Dotyczy Części V – stoły rehabilitacyjne 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości w 

zakresie 60-88 cm? Oferowany zakres minimalnie odbiega od wymaganego i nie jest odczuwalny w 

praktyce. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16. Dotyczy Części VI – stół rehabilitacyjny do terapii metodą BOBATH - 1 sztuka. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół  rehabilitacyjny z elektryczną regulacją  wysokości w 

zakresie 60-88 cm? Oferowany zakres nieznacznie różni się od wymaganego i jest wystarczający dla 

zapewnienia komfortu podczas terapii metodą BOBATH. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

17. Dotyczy Części VI – stół rehabilitacyjny do terapii metodą BOBATH - 1 sztuka. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny o długości 200cm? Oferowana 

długość jest znacznie korzystniejsza, zwłaszcza dla pacjentów o wyższym wzroście. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

18. Dotyczy Części VI – stół rehabilitacyjny do terapii metodą BOBATH - 1 sztuka 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny o maksymalnym obciążeniu 150kg? 

Podana waga jest wystarczająca. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

19. Dotyczy Części XII – kozetka lekarska – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską o długości 1880 cm i wysokości 51cm? 

Podane wymiary minimalnie odbiegają od wymaganych i nie wpływają na  użytkowanie kozetki. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

20. Dotyczy Części XI  – stoły zabiegowe elektryczne – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez regulacji przechyłu Trendelenburga i 

anty-Trendelenburga? Funkcje te nie są konieczne dla wszystkich zabiegów i badań medycznych. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

21. Dotyczy Części XI  – stoły zabiegowe elektryczne – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją elektryczną wysokości za 

pomocą sterownika nożnego w zakresie 51-88cm? Oferowane parametry są znacznie korzystniejsze i 

ułatwiają pracę personelu medycznego, bez wysiłku po naciśnięciu sterownika w większym zakresie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 
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22. Dotyczy Części XI  – stoły zabiegowe elektryczne – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-

80? Zakres ten jest korzystniejszy. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

23. Dotyczy Części XI  – stoły zabiegowe elektryczne – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posadowiony na stabilnej płaskiej 

podstawie ze standardowymi stopkami bez możliwości ich regulacji i poziomowania? Proponowane 

rozwiązanie gwarantuje stabilność stołu i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

24. Dotyczy Części XI  – stoły zabiegowe elektryczne – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o maksymalnym obciążeniu 150kg? 

Podana waga jest wystarczająca. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

25. Dotyczy Części XI  – stoły zabiegowe elektryczne – 2 szt. 

Czy zapis pkt. 10 tabeli parametrów technicznych jest wynikiem omyłki pisarskiej, prosimy o 

usunięcie zapisu „do 180 kg”? Oferowany stół wyposażony jest w uchwyt do podkładów 

jednorazowych, które mają niewielką masę, oparcie natomiast posiada taką samą obciążalność jak stół 

czyli 150 kg. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

26. Część 1 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do sekwencyjnego masażu uciskowego o następujących 

parametrach: 

a) regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały 

pomiar ciśnienia 

b) masaż wykonywany na kończynach górnych lub dolnych, masaż klasyczny wstępujący i 

zstępujący oraz dwa rodzaje masażu limfatycznego prowadzonego techniką E.Voddera 

c) obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej 

d) niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w 

każdym algorytmie osobno 

e) awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego 

f) piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu 

g) wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. 

h) czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu 

i) ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu 

j) pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu 

k) wyposażenie: 24-komorowe spodnie, dwa 12 – komorowe mankiety na ręce, dwa 12-komorowe 

mankiety na nogi? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

27. Część 5 

Czy Zamawiający dopuści stół o wadze 91 kg długości 202 cm, regulacji zagłówka w zakresie - 

40°/+70° i elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 50-101 cm za pomocą przełącznika ramowego 

dostępnego z każdej strony stołu? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

28. Część 12 

Czy Zamawiający dopuści kozetki o wymiarach: 193x61 cm i wysokości 65 cm, z uchwytem na 

ręcznik papierowy montowanym w części nożnej kozetki? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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29. Czy Zamawiający odstąpi dla części nr II schody z pochylnią 3 szt. od wymogu dokumentów 

dopuszczających do użytkowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a dopuści deklarację 

producenta odnośnie tego wyrobu? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

30. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dla części nr II i nr V - "Najbliższy autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km" 

Punkt ten narusza zasady konkurencji i wyklucza większość wykonawców z poza obszaru 50 km. 

Wymagany czas reakcji 48 godz. na przyjęcie zgłoszenia i podjęcie naprawy jest wystarczający dla 

serwisu z każdej części Polski.  

 We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

31. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dla części nr X - "Najbliższy autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km" 

Punkt ten narusza zasady konkurencji i wyklucza większość wykonawców z poza obszaru 50 km. 

Wymagany czas reakcji 48 godz. na przyjęcie zgłoszenia i podjęcie naprawy jest wystarczający dla 

serwisu z każdej części Polski.  

 We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

32. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dla części nr XII  - "Najbliższy autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km" 

Punkt ten narusza zasady konkurencji i wyklucza większość wykonawców z poza obszaru 50 km. 

Wymagany czas reakcji 48 godz. na przyjęcie zgłoszenia i podjęcie naprawy jest wystarczający dla 

serwisu z każdej części Polski.  

 We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 
33. Dotyczy części 11, pkt 10. Stoły zabiegowe elektryczne 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z uchwytem do podkładów jednorazowych mocowanych do oparcia 

pleców bez określania jego wytrzymałości? Wydaje nam się, iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska, 

ponieważ z naszej wiedzy wynika, że nie ma uchwytu który wytrzymałby takie obciążenie. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 
34. Pakiet nr 10. 

Organem właściwym do przyporządkowywania wyrobów medycznych do poszczególnych klas 

wyrobów oraz dopuszczenie ich do obrotu i rejestrację jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jego opinia jest wiążąca na terenie RP.  

Urząd dokonuje weryfikacji ostatecznej wyrobów i klasyfikacji, na którą producenci nie mają 

wpływu. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych 

dokonał klasyfikacji materacy, jako wyrobu medycznego klasy I (dowód: pismo Urzędu Rejestracji  
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Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 lipca 2010 r. – 

kopia w załączeniu). Przedmiotowe pismo potwierdza, że klasyfikacja do klasy I reguły 12 materacy 

przeciwodleżynowych z pompą  jest prawidłowa, ponieważ wyroby te nie są przeznaczone do 

dostarczania energii. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści do udziału materace 

przeciwodleżynowe zakwalifikowane do I klasy? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

35. Pakiet nr 10  

Czy kierując się przeznaczeniem materaca „do leczenia odleżyn wszystkich stopni„ Zamawiający 

dopuści zaoferowanie materaca o wysokości większej niż 10cm? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

36. Pakiet nr 10  

Czy w związku z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2005r. (Sygn. akt UZP/ZO/0-

2239/05 – w załączeniu), który uznał wymóg posiadania przez materac komór w kształcie litery „V” 

jako utrudnianie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści alternatywną do opisanej budowę 

materaca tj. budowę modułową (materac składa się z 18-25 wymiennych elementów) posiadającą 

komory proste, w którym główny wymóg rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących 

oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem 

osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego jest zachowany? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

37. Pakiet nr 10  

Czy półprzepuszczalne pokrowce mają być przystosowane do dezynfekcji wysokotemperaturowej z 

odpornością do 110stC? 

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dostawy pokrowców do materaca zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia.   

 

38. Pakiet nr 10  

Czy ze względu na małą odporność gumy na rozciągnięcie Zamawiający dopuści zaoferowanie 

pokrowców zaciąganych na taśmę z blokerem umożliwiającą dokładne naciągnięcie pokrowca 

uzyskując jednolicie gładką powierzchnię? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

39. Pakiet nr 10  

Czy w celu zabezpieczenia pacjenta z ranami odleżynowymi powyżej II stopnia przed reinfekcją od 

strony materaca Zamawiający wymaga wyposażenia materaca w antybakteryjny filtr wtłaczanego 

powietrza  oraz pokrowiec odporny na przenikanie bakterii do potwierdzenia protokołem z badań? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

40. Część 11  

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach 2020 x700 mm, z funkcją Trendelenburga i 

anty-Trendelenburga w zakresie +/- 10st i wysokością leża regulowaną w zakresie 555x915 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

41. Część 11  

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją hydrauliczną wysokości leża od strony nóg 

pacjenta? 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11, 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

42. Część 11  

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy tapicerowany bezszwowo w kolorze czarnym? 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 
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Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

43. Część 11  

Czy zamawiający dopuści stół na kółkach z centralnym systemem ich blokady. To rozwiązanie 

umożliwia mobilność stołu, jednocześnie zachowując jego stabilność. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

44. Część 11  

Czy zamawiający dopuści stół bez możliwości wyboru koloru tapicerki? 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

45. Część 11  

Czy zamawiający dopuści stół bez uchwytu na jednorazowe podkłady? 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

46. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator  renomowanego producenta z łyżkami twardymi, 

wielokrotnego użycia, które można poddać wielokrotnej dezynfekcji, ogólnodostępnymi substancjami 

chemicznymi? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

47. Czy Zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta, którego autoryzowany serwis 

znajduje się w Warszawie, a czas dojazdu serwisanta terenowego do siedziby Zamawiającego, to 

około 4 godziny? 

We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

48. Czy Zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta, bez tester defibrylatora 

umożliwiający sprawdzenie poprawności dostarczania energii za pośrednictwem łyżek twardych - 

prawidłowy dopływ energii sygnalizowany neonowym błyskiem, ale z możliwością przeprowadzenia 

codziennych autotestów, podczas których wykonywane jest wyładowanie na łyżkach twardych z 

energią 10J,a prawidłowy dopływ energii potwierdzony jest automatycznym wydrukiem? Jest to 

rozwiązanie równoważne. 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

49. Część VIII - Defibrylator  

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuście wysokiej klasy defibrylator bez metronomu?  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 
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50. Część VIII - Defibrylator  

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z 15 poziomami energii zewnętrznej? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

51. Część VIII - Defibrylator  

Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o wadze 6,9kg? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

52. Część VIII - Defibrylator  

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z natężeniem prądu stymulacji 

w zakresie 20-200mA? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

53. Część VIII - Defibrylator  

Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z autoryzowanym serwisem na terenie 

Polski oferującym serwis "door to door"? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

We wszystkich częściach zamówienia, w załączniku do umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów) Zamawiający zmienia zapis opisu przedmiotu zamówienia dot. autoryzowanego 

serwisu z „Najbliższy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu 50 km” 

na zapis: 

„Serwis autoryzowany (gwarancyjny i pogwarancyjny) z możliwością mobilnego serwisowania”. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

54. Czy Zamawiający uzna za spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie części 

V, VI i XI przedstawienie referencji na dostawę stołów operacyjnych? 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków zostały określone w pkt 5 specyfikacji, a dokumenty jakie Wykonawca składa wraz 

z ofertą wskazane w pkt 7 specyfikacji.  

Warunek udziału w postępowaniu brzmi: „W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy 

spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonali co najmniej jedną dostawę 

odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości brutto 

minimum: 

- dla części 1 zamówienia 30 000,00 zł brutto; 

- dla części 2 zamówienia 8 000,00 zł brutto; 

- dla części 3 zamówienia 10 000,00 zł brutto; 

- dla części 4 zamówienia 4 000,00 zł brutto; 

- dla części 5 zamówienia 5 000,00 zł brutto; 

- dla części 6 zamówienia 5 000,00 zł brutto; 

- dla części 7 zamówienia 3 500,00 zł brutto; 

- dla części 8 zamówienia 30 000,00 zł brutto; 

- dla części 9 zamówienia 6 000,00 zł brutto; 

- dla części 10 zamówienia 9 000,00 zł brutto; 

- dla części 11 zamówienia 4 000,00 zł brutto; 

- dla części 12 zamówienia 500,00 zł brutto”. 

W wykazie dostaw – zał. nr 4 do specyfikacji należy wskazać co było przedmiotem dostawy, aby 

Zamawiający miał możliwość sprawdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek udziału 

w postępowaniu w danej części zamówienia. 

 

55. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji dla części V, VI i IX do sześciu tygodni od dnia podpisania 

umowy?  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

56. CZĘŚĆ V. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjne 2 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 65 lub 75 cm? 

 

 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

57. CZĘŚĆ V. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjne 2 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół o wadze około 65 kg? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

58. CZĘŚĆ VI. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjny do terapii metodą BOBATH  1 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2000 mm, co niewiele odbiega od wymogu 

Zamawiającego? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

59. CZĘŚĆ VI. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjny do terapii metodą BOBATH  1 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół z regulację podnoszenia 480-920 mm? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

60. CZĘŚĆ XI. Przedmiot: Stoły zabiegowe elektryczne 2 szt.  

Prosimy o sprecyzowanie, czy stół ma być elektryczny czy hydrauliczny? W nazwie przedmiotu 

zamówienia jest stół elektryczny, w opisie hydrauliczny. 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

61. CZĘŚĆ XI. Przedmiot: Stoły zabiegowe elektryczne 2 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół z przechyłami Trendelenburga 12 stopni i Antytrendelenburga 10 

stopni? 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

62. CZĘŚĆ XI. Przedmiot: Stoły zabiegowe elektryczne 2 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół trzysegmentowy, co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego?  

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

63. CZĘŚĆ XI. Przedmiot: Stoły zabiegowe elektryczne 2 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół z regulowanym segmentem oparcia w zakresie od -12 do +62 stopni? 

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w części 11. 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy 

(specyfikacja techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

64. Część 10 

 Prosimy o doprecyzowanie:  

 „dostawa materaców przeciwodleżynowych, pneumatycznych dla pacjentów narażonych na odleżyny 

lub pacjentów z odleżynami do II stopnia włącznie wraz z pokrowcami na materace (7 szt. materacy) 

– 4 sztuki”  

 czy materacy ma być 7 szt, a dodatkowych pokrowców 4 szt.? 

Zamawiający potwierdza ilość materacy - 4 szt. i ilość pokrowców - 7 szt. 

W załączniku do umowy została w tytule wskazana ilość materacy (4 szt.) oraz ilość pokrowców 

(7 szt.). 

 

65. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny, przeciwodleżynowy, będący aktywnym wyrobem 

medycznym w klasie I, przeznaczony do leczenia i profilaktyki odleżyn do 3˚ włącznie? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

66. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści materac statyczny, będący wyrobem medycznym klasy I, przeznaczonym 

do leczenia i profilaktyki odleżyn do 2˚ włącznie? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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67. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści zmiennociśnieniowy system pracy w cyklu co 10 minut? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

68. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 13 cm? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

69. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści materac o budowie niemonolitycznej, ale zapobiegającej rozsuwaniu się 

komór, zapewniającej wieloletnie użytkowanie, zbudowany z 17 komór (w tym 3 statycznych – pod 

głowę pacjenta)? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

70. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści materac o budowie monolitycznej, trójsekcyjnej, gdzie wszystkie komory 

napełniają się powietrzem? 

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dostawy materaca zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia.   

 

71. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści materac z komorami prostymi, wyposażony w dodatkowy pokrowiec, 

celem rozłożenia sił tarcia i sił poprzecznie tnących, skuteczność w zakresie redukcji sił nacisku i sił 

ścinających potwierdzona badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium badawcze? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

72. Część 10 

 Czy Zamawiający dopuści pokrowiec przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany 

z dzianiny rozciągliwej czterokierunkowo_  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

73. CZĘŚĆ II. Przedmiot: Schody z pochylnią 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści schody o szerokości podestu 72cm,regulacji rozstawu poręczy od 56cm do 

86cm z wejściem: 5 stopni o wysokości 15cm, głębokości 30cm i szerokości 72cm; zejście: pochylnia 

o długości 180cm(+/-10%) i szerokości 72cm i kątem nachylenia 12 °(+/-10%)?Nieznaczna różnica w 

wymiarach schodów w żaden sposób nie wpływa na jakość przeprowadzanej terapii. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

74. CZĘŚĆ V. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjne 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuszcza stół z większym zakresem regulacji nachylenia kąta zagłówka 

w zakresie od - 85° do + 35° oraz większym zakresem regulacji wysokości w zakresie od 44cm do 

101cm, o wadze stołu 58kg(+/-10%)? 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania takiego produktu należy wskazać modyfikację przy danej pozycji 

(krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis 

parametrów). 

 

75. CZĘŚĆ V. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjne 2 szt. 

Czy Zamawiający pod zapisem „System jezdny cztery skrętne koła” wymaga centralnego systemu 

jezdnego umożliwiającego za pomocą jednej dźwigni unoszenie i opuszczanie wszystkich 4 kółek? 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

76. CZĘŚĆ VI. Przedmiot: Stoły rehabilitacyjny do terapii metodą BOBATH  1 szt. 

Czy Zamawiający dopuszcza stół z o regulacji wysokości od 52cm do 95cm z zachowanie 

pozostałych parametrów? 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

II. 
Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje opis przedmiotu 

zamówienia: 

 w części 10 zamówienia, nadając pozycji 11 opisu następującą treść: „Półprzepuszczalny 

pokrowiec z gumką przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze o wymiarach 200x90x10 

cm do materaca ALFA/PH TRANCELL”; 

 w części 11 nadając nowe brzmienie opisowi przedmiotu zamówienia. 
 

Załącznikiem do udzielonych odpowiedzi jest poprawiony załącznik do wzoru umowy (specyfikacja 

techniczna i opis parametrów), który należy złożyć wraz z ofertą. 

 

III. 
W związku z modyfikacją ujęta w pkt II pisma, Zamawiający modyfikuje treść warunku udziału 

w postępowaniu dla części 11 zamówienia.  

Pkt 5.1. specyfikacji przyjmuje brzmienie: 

„W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 

w tym posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie 

wykonali co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części 

zamówienia, o wartości brutto minimum: 

- dla części 1 zamówienia 30 000,00 zł brutto; 

- dla części 2 zamówienia 8 000,00 zł brutto; 

- dla części 3 zamówienia 10 000,00 zł brutto; 

- dla części 4 zamówienia 4 000,00 zł brutto; 

- dla części 5 zamówienia 5 000,00 zł brutto; 

- dla części 6 zamówienia 5 000,00 zł brutto; 

- dla części 7 zamówienia 3 500,00 zł brutto; 

- dla części 8 zamówienia 30 000,00 zł brutto; 

- dla części 9 zamówienia 6 000,00 zł brutto; 

- dla części 10 zamówienia 9 000,00 zł brutto; 

- dla części 11 zamówienia 4 000,00 zł brutto; 

- dla części 12 zamówienia 500,00 zł brutto. 

 

IV. 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją: 

 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 12 luty 2014 r. godz. 10:00, na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Oferty złożone po terminie nie będą 

otwierane. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 luty 2014 r. o godz. 10:15, w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 6 lutego 2014 r. pod 

numerem: 23893-2014. 

 

Zmiana treści warunku udziału w postępowaniu (część 11 zamówienia) została opublikowana 

w BZP (UZP) dniu 6 lutego 2014 r. pod numerem: 24047 - 2014. 
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Załącznik: 

- poprawiony załącznik do wzoru umowy  

  który należy złożyć wraz z ofertą 

 

 

 

      Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                       mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   
    

 

 


