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

dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.”. Post. nr A.I. 271-11/12. 
 
  
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-11/12 

 
 

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 
Część 5: Stoły rehabilitacyjne 3 szt. 
Ad. Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści wysokość regulowaną elektronicznie za pomocą pilota 
w zakresie 44-92 cm? Jest to parametr lepszy od oczekiwań Zamawiającego. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 
 
Pytanie 
Część 5: Stoły rehabilitacyjne 3 szt. 
Ad. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta nachylenia zagłówka w zakresie 25o + 
45o wyposażonego w otwór na nos i brodę? 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 
 
Pytanie 
Pyt. 1, dot. część 5, stoły rehabilitacyjne. 
Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z regulacją kąta nachylenia zagłówka  -600 +450 oraz 
dopuszczalnym obciążeniu 150 kg. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 



Pytanie 
Pyt. 1, Część 9, Lampa. 
Czy zamawiający dopuści lampę o filtrach jedynie niebieskim i czerwonym ponieważ lampa 
spełniająca wszystkie parametry wskazane przez zamawiającego posiada tylko filtr niebieski i 
czerwony (filtr zielony biały i fioletowy nigdy nie był na wyposażeniu tej lampy). 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 
 
Pytanie 
Pyt. 2, dot. część 10, pole elektromagnetyczne. 
Czy Zamawiający dopuści leżankę do mocowania z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora 
szpulowego 70 cm, który jest umocowany na stałe. Ponieważ aparat do magnetoterapii o podanych 
parametrach nie posiada na wyposażeniu leżanki do mocowania z przesuwnikiem do ruchu 
poziomego aplikatura szpulowego o średnicy 60 cm. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający wyraża zgodę.  
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z proponowanymi parametrami, należy 
wskazać modyfikację w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w kolumnie 
„Parametry techniczne”. 

 
             

   
 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  

Dr n. med. Jerzy Mirosław Jaworski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


