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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę sprzętu i urządzeń 

medycznych: łóżek elektrycznych z wyposażeniem, wózka do transportu chorych, wiertarki 
o napędzie akumulatorowym wraz z kompletem końcówek oraz pił oscylacyjno – 
strzałkowych, pistoletowych”. Post. nr  A.I. 271-13/11. 

 
  
 

WYKONAWCY W POSTEPOWANIU 
A.I. 271-13/11 

 
 

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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. 
Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 4 tygodni do daty zawarcia 
umowy do 8 tygodni (pakiet 1, 2)? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu 
Zamawiający wyrazi zgodę? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu realizacji zamówienia w części 1 i 2 zamówienia: 6 
tygodni od dnia zawarcia umowy. 
Pkt 5 SIWZ przyjmuje brzmienie: Wymagany termin wykonania zamówienia: części 1 i 2 
zamówienia - 6 tygodni od dnia podpisania umowy, część 3 zamówienia – 14 dni od dnia 
podpisania umowy. 
Zamawiający zamieszcza nowy „Formularz oferty”, gdzie zastosowano zmianę terminu – zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie. Wykonawcy składając ofertę, w szczególności na część 1 i 2 muszą 
złożyć „Formularz oferty” (stanowi zał ącznik do niniejszego pisma) z nowym terminem 
realizacji dla części 1 i 2 zamówienia. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z tytułu zwłoki 
w wykonaniu lub należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z 1% na 0,2% 
wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia, nie dostarczonego w terminie, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 
Łóżka elektryczne z wyposażeniem (6 sztuk) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitej szerokości z poręczami bocznymi 
1022 mm? 
Odpowiedź do pytanie 



Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka o szerokości wskazanej przez Wykonawcę. W 
przypadku zaoferowania tej szerokości łóżka należy wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do 
SIWZ.   
 
Pytanie 
Łóżka elektryczne z wyposażeniem (6 sztuk) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-805 
mm? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody. Odpowiedź na podobne pytanie została udzielona w piśmie z dnia 
29 kwietnia 2001 r. - znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Pytanie 
Łóżka elektryczne z wyposażeniem (6 sztuk) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 
do 37o? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Łóżka elektryczne z wyposażeniem (6 sztuk) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem przeciwodleżynowym 
jednostronnych? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 
tygodni do dnia podpisania umowy? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający dokonał modyfikacji terminu w odpowiedzi na pytanie 1. 
 
Pytanie 
Łóżka elektryczne z wyposażeniem - 6 sztuk 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez panelu ale z blokada funkcji elektrycznych na 
pilocie przewodowym? Proponowane rozwiązania nie powoduje pogorszenia parametrów 
użytkowych i funkcjonalnych łóżek. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Łóżka elektryczne z wyposażeniem - 6 sztuk 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z kołami o średnicy 125 mm? Proponowany 
parametr nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżek. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej oferty dopuści łóżka spełniające 
wszystkie parametry SIWZ wyposażone w pojedyncze koła jezdne o średnicy 125 mm na łożyskach 
kulkowych gwarantujące mobilność łóżka. 



Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania należy wskazać 
modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ. 
 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert ze względu na 
modyfikacje terminu składania i otwarcia ofert oraz kolejne pytania ze strony Wykonawców. 
Kolejne odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego oraz przekazane do 
Wykonawców. 
 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie:  
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 9 maja 2011 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 
Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Oferty złożone po terminie nie będą 
otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 maja 2011 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 
Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. (…)” 

           
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 
zawiadomienia faksem na nr 12 425-12-28.  
 
 
ZAŁĄCZNIK: 
- Formularz oferty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


