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Dotyczy: Postępowania na dostawę urządzeń medycznych: łóżek szpitalnych oraz szpitalnych szafek 

przyłóżkowych. Znak  A.I. 271-33/11. 
 

WYKONAWCY W POSTEPOWANIU 
A.I. 271-33/11 

 
 

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 1: 
Czy w rozumieniu opisów szafki Zamawiający dopuści przyłóżkową o następujących parametrach: 
- szafka o budowie kontenerowej, tworzywowej z wbudowanym pudłem co daje większość 
stabilność szafki, 
- szafka składa się z szuflady, pudła szafki z blatem z tworzywa sztucznego 
- Szafka o wymiarach szer. 480 mm, głębokość 480 mm, wysokości 825 mm, 
- szafka wyposażoną w cztery kółka w tym dwa z blokadą, bez półki otwartej ? 
Odpowiedź  
Zamawiający wymaga aby szafki wykonane były z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej 
pokrytej lakierem proszkowym, gwarantującym łatwą dezynfekcję, blat wykonany z płyty 
laminowanej lub z tworzywa ABS 

 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dokona wydłużenia terminu dostawy szafek ? Obecnie określony termin 
dostawy ze względów logistycznych jest trudny do wykonania 
Odpowiedź  

Zamawiający nie wydłuża terminu dostawy szafek określonego w SIWZ. 
 
Pytanie 3: 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w oba szczyty 
mocowane na stałe ? 
Odpowiedź  
 Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 Zamawiający dokonuje korekty zmiany dokonanej w dniu 8.09.2011 r. w załączniku nr 5 i 
załączniku do umowy, w następujący sposób: 
 
 - Punkt 8 tabeli części 2 (szafki szpitalne przyłóżkowe – szt. 10 ) w załączniku nr 5 oraz punkt 8 
tabeli części 2 (szafki szpitalne przyłóżkowe – szt. 10) w załączniku do umowy, otrzymuje 
brzmienie: 
 Długość x szerokość blatu 450 mm x 400 mm (- 50 mm, + 50 mm  x  -50 mm  + 110 mm) 
 
Ponadto Zamawiający zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w SIWZ: 



Zmianie ulega punkt 7 tabeli części 2 (szafki szpitalne przyłóżkowe – szt. 10 ) w załączniku 
nr 5 oraz punkt 7 tabeli części 2 (szafki szpitalne przyłóżkowe – szt. 10) w załączniku do umowy, w 
taki sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje nowe brzmienie: 

Długość x szerokość szafki 450 mm  x 400 mm (- 50 mm +50 mm   x  -50mm+ 108 mm) 
   
W związku ze zmianą Zamawiający koryguje załącznik nr 5 do SIWZ i załącznik do umowy 
zastępując je załącznikami: Poprawiony 2 załącznik nr 5 do SIWZ oraz Poprawiony 2 załącznik do 
umowy. 
 
Zamawiający zmienia termin składania ofert określony w pkt. 15 SIWZ oraz w pkt. IV.4.4 
Ogłoszenia na: 

Termin składania ofert: 
16 września 2011r. godz. 11:00 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 otwarcia ofert:  
16 września 2011 r. o godz. 11:15 w budynku 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.      

 
 
ZAŁĄCZNIK: 
- Poprawiony 2 załącznik nr 5 do SIWZ 
- Poprawiony 2 załącznik do umowy 
 


