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Dotyczy:  odpowiedzi na pytania do treści SIWZ w postępowaniu na „Dostawę fabrycznie nowych  

urządzeń medycznych i sprzętu sportowego”. Post. nr A.I. 271-34/12. 

 

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I. 271-34/12 
 

 

 

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 kolejne pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 

Pytanie dotyczące części 10 – wózek funkcyjny/opatrunkowy: 

1. Czy Zamawiający wymaga aby prowadnice były kulkowe samodomykające się ? 

Rozwiązanie to zapobieganie przed przypadkowym otwieraniem się szuflad podczas 

przetaczania wózka  

2. Czy Zamawiający przez „uchwyt na zużyte rękawiczki” ma na myśli uchwyt do pojemnika 

na rękawiczki jednorazowe ? 

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia, gdyż sprzęt ten nie 

wymaga szkolenia z obsługi.  

Odpowiedź do pytanie 

1. Zgodnie z SIWZ. 

2. Tak 

3. Nie 

Pytanie 

Dotyczy: zadania nr 13 – parawany:  poz. 1 – parawan jednoczęściowy 

1. Czy Zamawiający dopuści parawan posiadający konstrukcję z rurek metalowych 

malowanych proszkowo? 

2. Czy Zamawiający dopuści parawan posiadający wymiary: wys. 165 cm, głębokość 58 cm i 

szer. 94 cm? 

3. Czy Zamawiający dopuści parawan posiadający ekran zmywalny w kolorze pastelowym 

jasno żółtym? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

Pytanie 

Dotyczy: zadania nr 13 – parawany:  poz. 2 – parawan trzyczęściowy 



1. Czy Zamawiający dopuści parawan posiadający konstrukcję z rurek metalowych 

malowanych proszkowo? 

2. Czy Zamawiający dopuści parawan posiadający wymiary: wys. 165 cm, głębokość 45 cm i 

szer. 200 cm? 

3. Czy Zamawiający dopuści parawan posiadający ekran zmywalny w kolorze pastelowym 

jasno żółtym? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

 

Pytanie 

Dotyczy: załącznika nr 3 do SIWZ – UMOWY § 6, pkt. 5 i pkt. 7 oraz załącznika nr 1 do umowy – 

pozostałe warunki gwarancji i serwisu.   

Prosimy o sprecyzowanie poniższych zapisów;  

§ 6, pkt. 5  umowy: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny, koszt zastępcze 

urządzenia/sprzęt o parametrach nie gorszych niż ten co został oddany w ramach gwarancji na 

okres naprawy” 

§ 6, pkt. 7  umowy: 

„Szczegółowe zasady gwarancji i serwisu gwarancyjnego określa załącznik nr 1 do umowy.” 

załącznik nr 1 do umowy – pozostałe warunki gwarancji i serwisu zapisy.   

„Gwarancja montażu podzespołu zastępczego na czas naprawy w przypadku przewidywanego 

usunięcia usterki (przestoju aparatu) powyżej 14 dni”  

i 

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny, koszt zastępcze urządzenia o parametrach 

niezgorszych niż ten co został oddany w ramach gwarancji na okres naprawy.” 

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył urządzenie zastępcze w przypadku gdy 

okresu naprawy przekroczy 14 dni? 
Odpowiedź do pytanie 

1. Dotyczy § 6 pkt 5 umowy dokonuje zmiany w taki sposób, że w przypadku dostawy 

parawanów zapis ten nie znajdzie się w umowie. 

2. Dotyczy  § 6 pkt 7 Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1 w każdym opisie przedmiotu 

zapis: „Gwarancja montażu podzespołu zastępczego na czas naprawy w przypadku 

przewidywanego usunięcia usterki (przestoju aparatu) powyżej 14 dni”  

3.  W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył urządzenie 

zastępcze bez względu na okres naprawy – nie dotyczy parawanów 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do wzoru umowy uwzględniając powyższe zmiany 

 

Pytanie 

Część nr 7 – Łóżko elektryczne z wyposażeniem – szt.6 

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji 

do 35 dni od dnia zawarcia umowy? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek posiadających leże czterosegmentowe z 

wypełnieniem siatką w trzech segmentach oraz czwartym segmentem z profili stalowych? 

Proponowane rozwiązanie nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i 

funkcjonalnych łóżek. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez funkcji przedłużania leża? 

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z regulacją wysokości w zakresie od 395 

do 820 mm, co jest parametrem korzystniejszym od wymaganego? 

5. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z regulacją części plecowej w zakresie do 

74°? Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie powoduje 

pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżek? 



6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek z regulacją części nożnej w zakresie do 

40°? Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie powoduje 

pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych łóżek? 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżek bez panelu z wyłącznikami/blokadami 

funkcji elektrycznych ale z pilotem przewodowym posiadającym blokadę? 

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafek przyłóżkowych o długości 400 mm? 

Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie powoduje 

pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych szafek? 

9. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafek przyłóżkowych z kołami o średnicy 50 

mm? Proponowany parametr w niewielkim zakresie odbiega od wymaganego i nie 

powoduje pogorszenia parametrów użytkowych i funkcjonalnych szafek? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na dostawę wszystkich urządzeń 

medycznych i sprzętu sportowego na 42 dni. Zmianie ulega formularz cenowy stanowiący 

załącznik nr 1. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza. 

4. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pilot można bez problemu umieścić na panelu. 

8. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

9. Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 

Orbitrek 

Trzy wymienione punkty dotyczą raczej rowerów treningowych. Czy można ten zapis traktować 

jako błąd, czy też jest to parametr którego państwo oczekują i wymagają? 

8.  Regulacja wysokości siodła  
9.  Pozioma regulacja siodła  
10.  Wielopoziomowa kierwonica z regulacja wysokości  

 

Odpowiedź do pytanie 

Jest to omyłka w przedmiocie zamówienia, który został poprawiony zgodnie z opisem dołączonym 

do niniejszych odpowiedzi. 

 

Pytanie 

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 6-8 tygodni? Obecnie wymagany termin w odniesieniu 

do sprzętu medycznego jest zbyt krótki i naraża Zamawiającego na otrzymanie ofert z relatywnie 

wyższą cena zawierającą koszt naliczenia ewentualnych kar umownych?  Sprzęt medyczny 

zamawiany jest w indywidualnej konfiguracji wymaganej przez Zamawiającego, wobec czego z 

powodów logistycznych cykl zamówienia ulega wydłużeniu. 

Odpowiedź do pytanie 

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na dostawę wszystkich urządzeń medycznych 

i sprzętu sportowego na 42 dni. Zmianie ulega formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1. 

 

Pytanie 

Zapytanie do części 8 – wózek do transportu chorych  

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości zewnętrznej 2110 mm i szerokości zewnętrznej 

800 mm, co stanowi nieznaczną róznicę niż parametr wymagany? 

2. Czy Zamawiajacy dopuści wózek o wymiarach leża 1930 x 660 mm, co stanowi nieznaczną 



róznicę niż parametr wymagany? 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leża w zakresie min. 

630-980 mm , co stanowi nieznaczną róznicę niż parametr wymagany? 
4. Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji kolumnowej wykonany ze stali węglowej 

lakierowanej proszkowo, odpornej na  uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i środki 
dezynfekcyjne? 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciązeniu roboczym min. 228 kg, co 

stanowi nieznaczną róznicę niż parametr wymagany? 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z systemem blokady centralnej kół za pomocą dźwigni 

nożnych umiejscowionych z obu stron wózka od strony głowy i nóg? 

7. Czy Zamawiajacy dopuści wózek wyposażony w barierki boczne składane wzdłuż leża, 

chromowane, pokrywające ok. ¾ długości leża? 

8. Czy Zamawiajacy wymaga, aby wózek był wyposażony w teleskopowy ,składany wieszak 

infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości i z łatwością użycia jedną ręką? 

9. Czy Zamawiajacy wymaga aby wózek miał składane rączki/uchwyty do prowadzenia, co 

ułatwia dostęp do pacjenta podczas np. akcji reanimacyjnej? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza. 

6. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania przedmiotu 

zamówienia z proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 

do umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania przedmiotu 

zamówienia z proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 

do umowy. 

 

Pytanie 

Część nr 13 

1. Czy Zamawiający dopuści parawany (1-częściowy i 3-częściowy)wykonane ze stali 

węglowej, lakierowanej proszkowo? 

2. Czy Zamawiający dopuści parawany (1-częsciowe) z dwoma kółkami bez hamulców oraz 

stópką przeciwdziałającą poślizgowi? 

3. Czy Zamawiający dopuści parawany (1-częściowy i 3-częściowy)wypełniony tkaniną 

bawełnianą w kolorze białym? 

4. Czy Zamawiający dopuści parawany (1-częsciowe) o wysokości 166 cm, szerokości 100 

cm, głębokości 49 mm? 

5. Czy Zamawiający dopuści parawany (1-częsciowe) z możliwością ich spinania (możliwość 

utworzenia parawanu trzyczęściowego)? 

6. Czy Zamawiający dopuści parawany (3-częsciowe – połączone 3 parawany jednoczęściowe) 

o szerokości całkowitej 300 cm? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza. 



4. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 

Część nr 8 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o długości całkowite 2180 mm i 

szerokości całkowitej 870 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych o wymiarach leża 2000 x 700 mm? 

3.  Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z tunelem na kasetę RTG, na 

długości ¾ długości leża? 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją oparcia pleców w 

zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 

450-800 mm? 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z przechyłami wzdłużnymi 12°? 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych bez piątego koła? 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, którego konstrukcja oparta jest na 

mechanizmie zbliżonym do pantografu? 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych z barierkami bocznymi o długości 

¾ długości leża? 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w krążki odbojowe, 

zamiast listew? 

11.  Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych wyposażony w materac o 

wysokości 8 cm? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza. 

4. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

6. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Zamawiający nie dopuszcza. 

10. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

11. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 

Część nr 7 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami tworzywowymi ABS? 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm? 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja oparcia pleców w zakresie 0-70°, co 

nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm? 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac pasywny przeciwodleżynowy o 

parametrach równoważnych? 



6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac pasywny przeciwodleżynowy o 

gęstości pianki 35 kg/m³? 

7. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510 mm, głębokości 400 mm, 

wysokości 860 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm? 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z IB 44? 

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

5. Zgodnie z SIWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 

Wózek do transportu chorych 

1) Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych: 2110mm x 800mm? 

2) Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża: 1930mm x 660mm? 

3) Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacja wysokości w zakresie 630-980 

mm? 

4) Czy Zamawiający dopuści wózek z systemem blokady centralnej kół, wyposażony w 4 

dźwignie nożne umiejscowione na wszystkich 4 bokach wózka? 

5) Czy Zamawiający dopuści wózek o nośności 228 kg? 

6) Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne o długości 140cm 

opuszczane wzdłuż leża? 

7) Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w ochraniacze krążkowe na narożach? 

8) Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materace o grubości 8 cm? 

9) Czy Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w pojedyncze koła o średnicy co najmniej 

20 cm, antystatyczne, zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed 

zanieczyszczeniem bez widocznej osi obrotu? 

10) Czy Zamawiający wymaga wózka wyposazonego w 4 gniazda (po 1 w kazdym narozu) na 

statwy infuzyjne lub inne akcesoria ? 

11)  Czy Zamawiający wymaga wózka wyposażonego w zestaw składanych ergonomicznych 

uchwytów (rączek) do prowadzenia wózka zlokalizowanych od strony głowy lub nóg pacjenta? 

12) Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy do 8 tygodni? 

 Oferowane urządzenia są produkowane pod konkretne zamówienie w celu uzyskania jak 

najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego. Istnieje zatem konieczność rozpoczęcia 

ich produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu 

realizacji do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

    Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z 

proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Zgodnie z SIWZ. 



5. Zamawiający nie dopuszcza. 

6. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Zgodnie z SIWZ. 

8. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania przedmiotu 

zamówienia z proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 

do umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania przedmiotu 

zamówienia z proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 

do umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania przedmiotu 

zamówienia z proponowanymi parametrami, należy wskazać modyfikację w załączniku nr 1 

do umowy. 

12. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na dostawę wszystkich urządzeń 

medycznych i sprzętu sportowego na 42 dni. Zmianie ulega formularz cenowy stanowiący 

załącznik nr 1. 

 

Pytanie 

Dotyczy wzoru umowy: 

1. Dotyczy § 6  ust. 5 umowy 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia urządzenia/sprzętu na okres naprawy, z tego 

względu, że taki wymóg znacznie podraża koszty oferty? 

2. Dotyczy § 10  umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: 

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

- z tytułu niedotrzymania terminu dostawy w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego 

towaru, za każdy dzień opóźnienia, 

- z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10 % wartości umowy, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

- z tytułu niedotrzymania terminu naprawy urządzeń, o których mowa w § 6 ust. 6 w  wysokości 0,2 

% wartości brutto nienaprawionego towaru, za każdy dzień opóźnienia”? 

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje 

naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach 

przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, 

istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia 

strony.  

Odpowiedź do pytanie 

1. Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka posiadające klasę szczelności siłowników elektrycznych 

IP44? 

Odpowiedź do pytanie 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje: 

 

1. Załącznik nr 1 do umowy uwzględniający zmiany opisane w powyżej w odpowiedziach. 

2. Pkt 6 SIWZ w taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:  

Wymagany termin wykonania zamówienia: 42 dni od dnia zawarcia umowy 



3. Zmianie ulega również ogłoszenie w pkt. II.2 Czas trwania zamówienia lub termin 

wykonania: okres w dniach 42. 

4. Zmianie ulega Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 14, w taki 

sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje nowe brzmienie: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 42 dni od dnia zawarcia umowy 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega: 

Dot. pkt 16 SIWZ: 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 6 lipca 2012 r. godz. 10:00. na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w 

Sekretariacie. 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2012 r. o godz. 10:15 w budynku Al. 

Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4, Administracja, pokój nr 10. 

 

 

Załączniki: 

1. Poprawiony załącznik nr 1 do umowy 

2. Poprawiony Formularz cenowy załącznik nr 1 do SIWZ  

 

 

 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia na maila: p.wypyski@kcr.pl   

 

  

         Z poważaniem  

 
Dyrektor 

      mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.kcr.pl/download/iso.pdf

