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Kraków, data 23 sierpnia 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-12/19. 

 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 
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 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi (wraz z modyfikacjami) przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1: 

 

Pytanie nr 1  

Pytanie 1. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja 

opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, ściany boczne i tylnia 

wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są 

stalowe – lakierowane proszkowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający niedopuszcza. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w blat 

roboczy scalony z konstrukcją wózka, którego powierzchnia robocza wykonana jest ze stali nierdzewnej, 

pogłębiona w celu zapobiegania zlewaniu się płynów, a po bokach i z tyłu zabezpieczony relingiem 

zapobiegającym zsuwaniu się sprzętu z blatu podczas transportu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający niedopuszcza. 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 5. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, o wymiarach  

bez wyposażenia: 

- wysokość:     970mm,  

- szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia:  730mm, 

- głębokość:      475mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem 

dodatkowym  i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 w następujący sposób: 

Było pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1000 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

Jest pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1020 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 720 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 
 

Pytanie 4. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażonyw 

ergonomiczny, solidny uchwyt do przetaczania, montowany w szybki sposób z lewej lub prawej strony wózka, 

na dowolnej wysokości, co pozwala dostosować go do potrzeb użytkownika? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający niedopuszcza. 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony 

w 5 szuflad o wymiarach użytkowych (wewnętrznych): 

- 4szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm, 

- 1szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 230mm, 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 6. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego szuflady 

składają się ze ścian bocznych i tylniej wykonanych z trwałego, odpornego na dezynfekcje aluminium, dno 

szuflady z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS, natomiast czoło szuflady trwałe – ze stali 

lakierowanej proszkowo? Szuflady z systemem samo-domykania się, z możliwością szybkiego całkowitego 

wyjęcia z wózka bez użycia narzędzi, w celu np. dokładnej dezynfekcji. 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego solidne, 

estetyczne uchwyty szuflad z tworzywa ABS nie są odlane w całości z frontem szuflady, gdyż jest on 

wykonany ze stali – lakierowany proszkowo? Jak na zdjęciu poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 8. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w: 

- nadstawkę wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo z 10 uchylnymi, przeźroczystymi pojemnikami, 

montowaną nad blatem wózka (2 rzędy po 4 pojemników), 

- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt na pojemnik rękawiczek jednorazowych montowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt z pojemnikiem na płyn dezynfekujący, 

- z boku wózka tworzywowy kosz o pojemności 8l, otwierany kolanem, 

- z tyłu wózka deska RKO i uchwyt do jej zawieszenia, 

- druciany kosz na akcesoria medyczne mocowany z boku wózka na szynie, 

- uchwyt podręcznej miski mocowany do szyny z boku wózka, miska wyjmowana, 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 9. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 12. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażonyw 4 

solidne, podwójne koła, niebrudzące posadzki, o średnicy 100mm, z czego 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy 

kierunkowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego narożniki 

podstawy posiadają wyprofilowane odboje z tworzywa ABS, chroniące wózek przed obiciami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 14. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego kolor blatu, 

korpusu, oraz uchwytu do prowadzenia są takie same, szare, bez możliwości wyboru koloru? 

Natomiast fronty szuflad stalowe – są lakierowane proszkowo – na dowolny wskazany kolor. 

Na kolejnej stronie zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 12. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera 

się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, ściany boczne i tylnia 

wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są 

stalowe – lakierowane proszkowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w blat roboczy 

scalony z konstrukcją wózka, którego powierzchnia robocza wykonana jest ze stali nierdzewnej, pogłębiona w 

celu zapobiegania zlewaniu się płynów, a po bokach i z tyłu zabezpieczony relingiem zapobiegającym 

zsuwaniu się sprzętu z blatu podczas transportu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 14. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 5. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach bez 
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wyposażenia: 

- wysokość:     970mm,  

- szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia:  730mm, 

- głębokość:     475mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek reanimacyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym  i 

publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 w następujący sposób: 

Było pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1000 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

Jest pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1020 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 720 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 680 mm (+/- 20mm) 

 

Pytanie 15. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 

ergonomiczny, solidny uchwyt do przetaczania, montowany w szybki sposób z lewej lub prawej strony wózka, 

na dowolnej wysokości, co pozwala dostosować go do potrzeb użytkownika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 16. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażonyw 5 szuflad o 

wymiarach użytkowych (wewnętrznych): 

- 4szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm, 

- 1szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 230mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 17. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflady składają 

się ze ścian bocznych i tylniej wykonanych z trwałego, odpornego na dezynfekcje aluminium, dno szuflady z 

łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS, natomiast czoło szuflady trwałe – ze stali lakierowanej 

proszkowo? Szuflady z systemem samo-domykania się, z możliwością szybkiego całkowitego wyjęcia z wózka 

bez użycia narzędzi, w celu np. dokładnej dezynfekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 18. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego solidne, estetyczne 

uchwyty szuflad z tworzywa ABS nie są odlane w całości z frontem szuflady, gdyż jest on wykonany ze stali – 

lakierowany proszkowo? Jak na zdjęciu poniżej: 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 5 z 26 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Pytanie 19. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w: 

- uchwyt na butlę tlenową mocowany do szyny z boku wózka, 

- płyta reanimacyjna (RKO) z uchwytem odwieszania na tylniej ścianie wózka, 

- uchwyt z pojemnikiem na cewniki mocowany do szyny z boku wózka, 

- tworzywowy kosz na odpady z pokrywą, mocowany na szynie z boku wózka, o poj. 20l, otwierany systemem 

kolanowym, 

- listwa zasilająca mocowana do szyny z boku wózka, 

- półka pod defibrylator ze stali lakierowane proszkowo na kolor dopasowany do konstrukcji wózka, obrotowa 

o 360o, z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji, dopuszczalne obciążenie 20kg, o wymiarach: 370x 

280mm, z pasami do mocowania defibrylatora, 

- wieszak kroplówki chromowany z 2 hakami, o regulowanej wysokości, 

- Uchwyt na pojemnik rękawiczek jednorazowych mocowany do szyny z boku wózka, 

- Uchwyt z pojemnikiem na płyn dezynfekujący mocowany do szyny, 

- Uchwyt na pojemnik zużytych igieł mocowany do szyny z boku wózka, 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 12. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażonyw 4 solidne, 

podwójne koła, niebrudzące posadzki, o średnicy 100mm, z czego 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jazdy 

kierunkowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 21. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego narożniki podstawy 

posiadają wyprofilowane odboje z tworzywa ABS, chroniące wózek przed obiciami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 22. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 3szt. Pkt. 14. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego kolor blatu, 

korpusu, oraz uchwytu do prowadzenia są takie same, szare, bez możliwości wyboru koloru? 

Natomiast fronty szuflad stalowe – są lakierowane proszkowo – na dowolny wskazany kolor. 

Na kolejnej stronie zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 23. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego konstrukcja 

opiera się na 4 solidnych, aluminiowych kolumnach, gwarantujących stabilność wózka, ściany boczne i tylnia 

wykonane są z nierdzewnego, odpornego na dezynfekcje kompozytu aluminium, natomiast fronty szuflad są 

stalowe – lakierowane proszkowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 24. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony  

w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka, którego powierzchnia robocza wykonana jest ze stali nierdzewnej, 

pogłębiona w celu zapobiegania zlewaniu się płynów, a po bokach i z tyłu zabezpieczony relingiem 

zapobiegającym zsuwaniu się sprzętu z blatu podczas transportu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 25. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 5. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, o wymiarach  

bez wyposażenia: 

- wysokość:     970mm,  

- szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia:  730mm, 

- głębokość:      475mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek wielofunkcyjny i publikuje (wraz z odpowiedziami) 

poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 w następujący sposób: 

Było pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1000 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

Jest pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1020 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 870 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

 

Pytanie 26. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony w 

ergonomiczny, solidny uchwyt do przetaczania, montowany w szybki sposób z lewej lub prawej strony wózka, 

na dowolnej wysokości, co pozwala dostosować go do potrzeb użytkownika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 27. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony 

w 5 szuflad o wymiarach użytkowych (wewnętrznych): 

- 4szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm, 

- 1szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 230mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 28. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 7. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego szuflady składają 

się ze ścian bocznych i tylniej wykonanych z trwałego, odpornego na dezynfekcje aluminium, dno szuflady z 

łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS, natomiast czoło szuflady trwałe – ze stali lakierowanej 

proszkowo? Szuflady z systemem samo-domykania się, z możliwością szybkiego całkowitego wyjęcia z wózka 

bez użycia narzędzi, w celu np. dokładnej dezynfekcji. 

Wszystkie szuflady wózka przystosowane do przechowywania dużej ilości sprzętu – do 50kg każda. 
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Szuflady na solidnych, metalowych prowadnicach łożyskowych. 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 29. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 9. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego solidne, 

estetyczne uchwyty szuflad z tworzywa ABS nie są odlane w całości z frontem szuflady, gdyż jest on 

wykonany ze stali – lakierowany proszkowo? Jak na zdjęciu poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 30. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony w: 

- tworzywowy kosz na odpady z pokrywą, mocowany na szynie z boku wózka, poj. 20l,  

 możliwość otwierania kosza kolanem, 

- pojemnik na 2 pudełka rękawiczek jednorazowych mocowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt z pojemnikiem na płyn dezynfekcyjny mocowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł mocowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt na podręczną miskę mocowany do szyny z boku wózka, miska wyjmowana, 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 31. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 12. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażonyw 4 solidne, 

podwójne koła, niebrudzące posadzki, o średnicy 100mm, z czego 2 z hamulcem,  

a 1 z funkcją jazdy kierunkowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 32. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego narożniki 

podstawy posiadają wyprofilowane odboje z tworzywa ABS, chroniące wózek przed obiciami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 33. 

Dotyczy pakietu. 11. Wózek wielofunkcyjny – 2szt. Pkt. 14. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego kolor blatu, 

korpusu, oraz uchwytu do prowadzenia są takie same, szare, bez możliwości wyboru koloru? 

Natomiast fronty szuflad stalowe – są lakierowane proszkowo – na dowolny wskazany kolor. 

Na kolejnej stronie zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 2: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych? 

Składanie ofert częściowych pozwala firmom specjalizującym się w danej dziedzinie nadostarczenie 

najlepszego sprzętu dostępnego na rynku, który odpowiada wymaganiomZamawiającego. Brak możliwości 

składania ofert częściowych może skutkować wyboremsprzętu o niższym standardzie i wytrzymałości przez 

brak specjalizacji u Dostawcy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt 5 SIWZ zamówienie zostało podzielone na 11 części. 

 

ZESTAW 3: 

 

Część 11 

Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem dodatkowym – 3 szt.  

 

Ad. 1  

Czy Zamawiajacy dopuści wózek wykonany z materiałów kompozytowych o konstrukcji nośnej wykonanej z 

blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym zapewniającym wysoki stopień 

higieny. Jony srebra w powłoce dzialają bakteriostatycznie, co zabobiega rozwojowi drobnoustrojów 

chorobotwórczych na powierzchni wózka, ma duże znaczenie szczególnie w oddziale intensywnej terapii. 

Powłoka epoksydowa jest szczególnie odporna na działanie środków chemicznych, wilgoci, odbarwienia i 

uszkodzenia mechaniczne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 3 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka – blat stanowiący 

jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery 

profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 4 

Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwaną spod blatu półką (z lewej strony) (np. do pisania), o wymiarach 

nieznacznie innych od wymaganych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 5 

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach wózka bez wyposażenia dodatkowego: 74x60x104/171 wys. (cm). 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 9 z 26 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem 

dodatkowym  i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 w następujący sposób: 

Było pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1000 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

Jest pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1020 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 720 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

 

Ad. 6 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), 

uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej oraz dodatkowo prawej stronie wózka, co jest parametrem 

lepszym od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 7 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 

- 3 szuflady o szerokości 450 mm i wysokości 150 mm, z niebieskim uchwytem, 

- 1 szufladę o szerokości 450 mm i wysokości 225 mm, z zielonym uchwytem, przeznaczona na wyższe 

przedmioty np. worek samorozpreżalny. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości w 

szufladach. Szuflady o parametrem lepszych od wymaganego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem 

dodatkowym  i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 14 w następujący 

sposób: 

Było pkt. 7 

Wózek wyposażony w 5 szuflad: 

- 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi).  

Jest pkt. 7: 

Wózek wyposażony w 4  szuflady:  

- 3 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi). 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości w 

szufladach. 

Było pkt. 14: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt. 14: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 

 

Ad. 11 

Czy Zamawiajacy dopuści wózek wyposażony w: 

  adstawkę wykonaną ze stali z 9 uchylnymi transparentnymi pojemnikami, montowaną nad blatem wózka 

(2 rzędy po 5 i 4 pojemników); 

 Półkę ze stali nierdzewnej z 1 przegrodą, do mocowania na drążku nadstawki, wymiary w cm: 27x18x3/5h. 

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, z 1 przegrodą z pleksiglasu; 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

 Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do nadstawki, wyposażony w pasek zabezpieczający 

pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności; 

 Uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych montowany do nadstawki;  

 Uchwyt z pojemnikiem na płyn dezynfekujący;  

 Po lewej stronie wózka trzy pojemniki boczne (uchylne kieszenie), wykonane z przezroczystego tworzywa 

sztucznego;  

 Dwa tworzywowe pojemniki na odpady z pokrywą, mocowane z boku wózka po prawej stronie, każdy 

pojemnik o poj. min. 10l, możliwość otwierania pojemników kolanem;  

 Tył wózka bez konieczności trzech wyprofilowanych miejsc do przechowywania butelek, posiadający 

wbudowane w bok uchylne pojemniki o kącie otwierania 40 stopni przeznaczone na butelki. Szuflady z 

możliwością wyciągania i dezynfekcji. Pojemniki łatwiej dostępne użytkownikom od wymaganych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad.13 

Czy Zamawiający dopuści dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (bez wyboru kolorów), chroniące wózek i 

ściany przed uszkodzeniami.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 14 

Czy Zamawiajacy dopuści wózki z możliwością wyboru kolorystyki wózka, szuflady górne niebieskie, dolna 

zielona. Kolor blatu, odbojnika dolnego, podobny kolorystycznie z  korpusem wózka w odcieniach szarości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 15  

Czy Zamawiajacy dopuści wózki z trzema szufladami górnymi w kolorze niebieskim  oraz dolną zieloną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

1. Czy Zamawiający oczekuje kół kauczukowych amortyzujących wstrząsy wózka nie brudzących podłogi, z 
kółkami odbojowymi, dającymi ochronę przed uszkodzeniami ścian i samego wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

2. Czy Zamawiający oczekuje nadstawi wózka wyposażonej w wieszak na kroplówki. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

3. Czy Zamawiający oczekuje 2 szyn na akcesoria zlokalizowanej na prawej ścianie wózka. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

4. Czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy I, spełniającego wymogi Europejskiej Dyrektywy 
93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą. Wyrób medyczny wykonany zgodnie z 

Certyfikatami ISO 9001 ORAZ ISO 13485. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

5. Czy Zamawiający ze względu na specyfikę oddziału w którym wózek będzie używany, oczekuje by elementy 

wózka były pokryte powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym co daje ochronę przed rozwijaniem 

się drobnoustrojów chorobotwórzych na powierzchi wożka i niweluje niebezpieczeństwo związane z 

zakarzeniami. Do tego taka powłoka jest trwalasza i odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

6. Czy Zamawiający oczekuje górnych krawędzi blatu podniesionych, w tym trezch wyprofilowanych do 
przemieszczania wózka dla lepszej dostępności z każdej strony przez Użytkowników.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem dodatkowym – 3 szt. 

 

Ad. 1  

Czy Zamawiajacy dopuści wózek wykonany z materiałów kompozytowych o konstrukcji nośnej wykonanej z 

blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym zapewniającym wysoki stopień 

higieny. Jony srebra w powłoce dzialają bakteriostatycznie, co zabobiega rozwojowi drobnoustrojów 

chorobotwórczych na powierzchni wózka, ma duże znaczenie szczególnie w oddziale intensywnej terapii. 

Powłoka epoksydowa jest szczególnie odporna na działanie środków chemicznych, wilgoci, odbarwienia i 

uszkodzenia mechaniczne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 3 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka – blat stanowiący 

jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery 

profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 4 

Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwaną spod blatu półką (z lewej strony) (np. do pisania), o wymiarach 

nieznacznie innych od wymaganych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 5 

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach wózka bez wyposażenia dodatkowego: 74x70x104/144 wys. 

(cm). 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek reanimacyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym  i 

publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 w następujący sposób: 

Było pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1000 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

Jest pkt. 5 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1020 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 720 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 680 mm (+/- 20mm) 

 

Ad. 6 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), 

uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej oraz dodatkowo prawej stronie wózka, co jest parametrem 

lepszym od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 7 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad: 

- 2 szuflady h 7,5 cm,  z czerwonym uchwytem  

- 2 szuflady h 15 cm, z czerwonym uchwytem  

- 1 szuflada h 22,5 cm, z czerwonym uchwytem, przeznaczona na wyższe przedmioty np. worek 

samorozpreżalny. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości w 

szufladach. Szuflady o parametrem lepszych od wymaganego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek reanimacyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym  

 i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 15 w następujący 

sposób: 

Było pkt. 7 

Wózek wyposażony w 4 szuflad: 

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi).  

Jest pkt. 7: 

Wózek wyposażony w 5  szuflad:  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 600 x 750 mm  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

- 1  szt. o wym. min. 450 x 600 x 225 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi). 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości w 

szufladach. 

Było pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 

 

Ad. 11 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w: 

 Tył wózka bez konieczności wyprofilowanego miejsca do przechowywania cewników, posiadający uchwyt 
na cewnik, do mocowania na ściance przedniej. Uchwyt zapewniający łatwiejszy dostęp użytkownikom od 

wymaganych; 

 Tworzywowy pojemnik na odpady otwierany kolanem o pojemności 10 l, mocowany na wieszakach 
bocznych. Wykonany z tworzywa sztucznego; 

 Półkę na defibrylator lub monitor z możliwością blokowania w 2 pozycjach z taśmami podtrzymującymi 
wykonaną z pleksiglasu o wymiarach 40x30 cm; 

 Trzy opuszczane szufladki z półprzezroczystego plastiku o kącie otwarcia wynoszącym 40° umieszczonej z 
lewej strony wózka – zamiast pólki mocowanej nad blatem górnym wózka; 

 Uchwyt na pojemnik do zużytych igieł montowany do szyny bocznej z prawej strony, wyposażony w pasek 

zabezpieczający pojemnik, przystosowany do pojemników o różnej pojemności; 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad.13 

Czy Zamawiający dopuści dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (bez wyboru kolorów), chroniące 

wózek i ściany przed uszkodzeniami.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 14 

Czy Zamawiajacy dopuści wózki z możliwością wyboru kolorystyki wózka, szuflady w kolorze czerwonym. 

Kolor blatu, odbojnika dolnego, podobny kolorystycznie z  korpusem wózka w odcieniach szarości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 15  

Czy Zamawiajacy dopuści wózek z pięcioma szufladami w kolorze czerwonym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

7. Czy Zamawiający oczekuje kół kauczukowych amortyzujących wstrząsy wózka nie brudzących podłogi, z 
kółkami odbojowymi, dającymi ochronę przed uszkodzeniami ścian i samego wózka? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

8. Czy Zamawiający oczekuje nadstawi wózka wyposażonej w wieszak na kroplówki. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

9. Czy Zamawiający oczekuje 2 szyn na akcesoria zlokalizowanej na prawej ścianie wózka. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

10. Czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy I, spełniającego wymogi Europejskiej Dyrektywy 
93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą. Wyrób medyczny wykonany zgodnie z 

Certyfikatami ISO 9001 ORAZ ISO 13485. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

11. Czy Zamawiający ze względu na specyfikę oddziału w którym wózek będzie używany, oczekuje by 

elementy wózka były pokryte powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym co daje ochronę przed 

rozwijaniem się drobnoustrojów chorobotwórzych na powierzchi wożka i niweluje niebezpieczeństwo 

związane z zakarzeniami. Do tego taka powłoka jest trwalasza i odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
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12. Czy Zamawiający oczekuje górnych krawędzi blatu podniesionych, w tym trezch wyprofilowanych do 

przemieszczania wózka dla lepszej dostępności z każdej strony przez Użytkowników.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Wózek wielofunkcyjny – 2 szt. 

 

Ad. 1  

Czy Zamawiajacy dopuści wózek wykonany z materiałów kompozytowych o konstrukcji nośnej wykonanej z 

blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym zapewniającym wysoki stopień 

higieny. Jony srebra w powłoce dzialają bakteriostatycznie, co zabobiega rozwojowi drobnoustrojów 

chorobotwórczych na powierzchni wózka, ma duże znaczenie szczególnie w oddziale intensywnej terapii. 

Powłoka epoksydowa jest szczególnie odporna na działanie środków chemicznych, wilgoci, odbarwienia i 

uszkodzenia mechaniczne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 3 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat roboczy scalony z konstrukcją wózka – blat stanowiący 

jednolity odlew, wykonany z estetycznego i wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadający cztery 

profilowane brzegi (z czego trzy podniesione w celu zabezpieczenia większych przedmiotów). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 4 

Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwaną spod blatu półką (z lewej strony) (np. do pisania), o wymiarach 

nieznacznie innych od wymaganych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 5 

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach wózka bez wyposażenia dodatkowego: 89x60x104/163 wys. 

(cm). 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek wielofunkcyjny i publikuje (wraz z odpowiedziami) 

poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 w następujący sposób: 

Było pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1000 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 900 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

Jest pkt. 5 

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: 

a) Wysokość 1020 mm (+/- 20mm) 

b) Szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia: 870 mm (+/- 20mm) 

c) Głębokość: 600 mm (+/- 20mm) 

 

Ad. 6 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowany z blatem roboczym (jako jednolity odlew), 

uchwyt do przemieszczania, umieszczony po lewej oraz dodatkowo prawej stronie wózka, co jest parametrem 

lepszym od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
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Ad. 7 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 

-3 szuflady h 15 cm, z zielonym uchwytem  

-1 szuflada h 22,5 cm, z zielonym uchwytem, przeznaczona na wyższe przedmioty np. worek samorozpreżalny. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości 

w szufladach. Szuflady o parametrem lepszych od wymaganego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek wielofunkcyjny i publikuje (wraz z odpowiedziami) 

poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 15w następujący 

sposób: 

Było pkt 7 

„Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 625 x 300 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów.”  

Jest pkt 7: 

Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 3 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 600 x 225 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości 

w szufladach 
 

Było pkt 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 
 

Ad. 11 

Czy Zamawiajacy dopuści wózek wyposażony w: 

 Tył wózka bez konieczności trzech wyprofilowanych miejsc do przechowywania butelek, posiadający 
wbudowane w bok uchylne pojemniki o kącie otwierania 40 stopni przeznaczone na butelki. Szuflady z 

możliwością wyciągania i dezynfekcji. Pojemniki łatwiej dostępne użytkownikom od wymaganych; 

 Trzy stalowe uchwyty na pojemniki z rękawicami mocowany nad blatem górnym; 

 1 dużą półkę ze stali nierdzewnej, z 3 plastikowymi przegrodami; 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad.13 

Czy Zamawiający dopuści dolne narożniki wózka wyposażone w odboje (bez wyboru kolorów), chroniące 

wózek i ściany przed uszkodzeniami.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 14 

Czy Zamawiajacy dopuści wózki z możliwością wyboru kolorystyki wózka, szuflady w kolorze zielonym. Kolor 

blatu, odbojnika dolnego, podobny kolorystycznie z  korpusem wózka w odcieniach szarości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Ad. 15  

Czy Zamawiajacy dopuści wózek z czterema szufladami w kolorze zielonym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek wielofunkcyjny i publikuje (wraz z odpowiedziami) 

poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 15 w następujący 

sposób: 

Było pkt. 7 

„Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 625 x 300 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów.”  

Jest pkt. 7: 

Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 3 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 600 x 225 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości 

w szufladach 

Było pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 
 

13. Czy Zamawiający oczekuje kół kauczukowych amortyzujących wstrząsy wózka nie brudzących podłogi, z 
kółkami odbojowymi, dającymi ochronę przed uszkodzeniami ścian i samego wózka? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

14. Czy Zamawiający oczekuje nadstawi wózka wyposażonej w wieszak na kroplówki. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

15. Czy Zamawiający oczekuje 2 szyn na akcesoria zlokalizowanej na prawej ścianie wózka. 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

16. Czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy I, spełniającego wymogi Europejskiej Dyrektywy 
93/42/EEC, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Dyrektywą. Wyrób medyczny wykonany zgodnie z 

Certyfikatami ISO 9001 ORAZ ISO 13485. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

17. Czy Zamawiający ze względu na specyfikę oddziału w którym wózek będzie używany, oczekuje by 
elementy wózka były pokryte powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym co daje ochronę przed 

rozwijaniem się drobnoustrojów chorobotwórzych na powierzchi wożka i niweluje niebezpieczeństwo 

związane z zakarzeniami. Do tego taka powłoka jest trwalasza i odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne. 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 17 z 26 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

18. Czy Zamawiający oczekuje górnych krawędzi blatu podniesionych, w tym trezch wyprofilowanych do 

przemieszczania wózka dla lepszej dostępności z każdej strony przez Użytkowników.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 4: 

 

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości respiratorów w zakresie Pakietu nr 3. W opisie 
przedmiotu zamówienia są podane 2 szt, natomiast w SIWZ  oraz ogłoszeniu o zamówieniu 1 szt. Czy 

Zamawiający oczekuje dostawy 2 szt czy 1 szt respriatora?  

Odpowiedź: 

13 sierpnia 2019 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie liczby urządzeń w części 3 

zamówienia. Punkt 5.1. SIWZ, w zakresie opisu części 3 zamówienia przyjął brzmienie: „Część 3/ Respirator – 

2 sztuki”. 

 

2. Dotyczy OPZ – Pakiet nr 3 – Respirator; warunki gwarancji pkt. 3 

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z 

normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić 

nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w 

umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, 

poprzez nadanie mu następującej postaci:  

„Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w przypadku napraw gwarancyjnych wydłużających się ponad 

terminy określone w umowie, w czasie których Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu”.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

3. Dotyczy OPZ – Pakiet nr 3 – Respirator; warunki gwarancji pkt. 7  

 a rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wymiana podzespołu / elementu na nowy następuję po co 

najmniej 3 nieskutecznych próbach naprawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednią modyfikację 

w/w punktu?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Dotyczy OPZ – Pakiet nr 3 – Respirator; warunki gwarancji pkt. 10; Wzór umowy § 6 pkt. 2   

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i 

czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry 

konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego 

pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby uzyskały brzmienie: 

„Sprzęty będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych itp. (jeżeli takie posiada), w zakresie 

niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi”  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 

5. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1. A) b), d)  
W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie.  a rynku wyrobów medycznych przyjęło 

się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw 

gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary 

umownej do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

6. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 1. A) b), d) 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub 

zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien 

odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym 

proponujemy, aby w omawianym punkcie sformułowanie „niedotrzymanie terminu” zastąpić słowem 

„zwłoka”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

7. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1. E)  
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W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary z 

tytułu nieprzystąpienia do usunięcia awarii, naprawy itd na wysokość: 10 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Dotyczy SIWZ 8.7  

Katalogi producenta są materiałami do ogólnej dystrybucji na całym świecie, przeznaczone ogólnie do 

nieoznaczonych adresatów i mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych, 

jakie wyszczególnia Zamawiający w specyfikacji w konkretnym postępowaniu.  Czy wobec powyższego 

Zamawiający dopuści, w przypadku braku odniesienia określonego parametru w folderach lub kartach 

katalogowych, oświadczenia producenta lub dystrybutora / przedstawiciela producenta, iż oferowany sprzęt 

spełnia oczekiwania Zamawiającego?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 5: 

 

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w części numer 2 tylko na analizator  parametrów 
krytycznych oraz analizatora do troponiny i d-dimerów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy Części 2 

Analizator do określenia całkowitej zawartości glukozy we krwi 

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów  

pracujących w oparciu o wymienny akumulator umożliwiający wykonanie 80 oznaczeń, wykonującego 

pomiary przy pomocy pasków testowych w zakresie od 10 do 600 mg/dL (0.56 do 33.31 mmol/L) w czasie 5 

sekundbez możliwości bezpośredniego podłączenia drukarki ASCII? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Analizator do troponiny i d-dimerów 

3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora 
oznaczającego parametry: Troponina T,  T-proBNP, D-dimery, CK-MB i Mioglobinę, pojedynczo przy 

pomocy pojedynczych testów kasetkowych po ręcznym naniesieniu (przy pomocy specjalnego aplikatora) 

próbki heparynizowanej pełnej krwi żylnej, niewyposażonego we wbudowany moduł automatycznego 

mieszania próbki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Analizator parametrów krytycznych (gazometria, elektrolity, metabolity, oksynometria) 

4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie 
posiadającego wbudowanego czytnika kodów kreskowych (czytnik kodów zewnętrzny połączony kablem), 

pracujący w oparciu o 3 wymienne materiały zużywalne: kasetę odczynnikowo kalibracyjną zawierającą 

pojemnik na odpady o żywotności 42 dni po instalacji, kasetę z materiałem kontrolnym (stabliność 3 miesiące 

po instalacji) oraz kartridż z czujnikami pomiarowymi o żywotności 21 dni po zainstalowaniu,  

charakteryzującym się łącznym czasem dobowych kalibracji = 64 minuty, wykonującego komplet badań z 

próbki o objętości 123 mikrolitrów bez względu na materiał służący do jej pobrania, bez możliwości 

rozbudowania zakresu pomiarowego o kreatyninę i mocznik? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dot. Wzór umowy 
5. Par. 2 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy 

poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym 

postanowieniu umowy? 

Odpowiedź: 

Zmawiający nie wyraża zgody. W Specyfikacji technicznej w pkt. 11 Szkolenia zawarty jest zapis precyzujący 

postanowienie umowy dotyczący wskazania ilości osób, które maja zostać poddane szkoleniu cyt.  „Szkolenie 

dla personelu medycznego – min. 10 osób i technicznego – min 2 osoby. Dodatkowe szkolenie dla personelu  

medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 5 osób i technicznego – 1 

osoba”. 

 

6. Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury? 

Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie 

terminu płatności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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7. Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: "Za wyjątkiem uszkodzeń powstałych w 
wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacją aparatu, prób napraw, przeróbek, zmian lub zmiany 

miejsca instalacji aparatu przez osoby nieuprawnione"? 

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

8. Par. 6 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego 

elementu, a nie całego aparatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

9. Par. 6 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatne’’ na ,,w ramach wynagrodzenia"? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10. Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający 

może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’ 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

11. Par. 9 ust. 1 lit. a - b, d, f Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

12. Par. 9 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „godzina opóźnienia” na „dzień 

zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

13. Par. 9 ust. 1 lit. g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

14. Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało 

po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 6: 

 

Część 11. 

Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja wykonana jest w całości z poliuretanu typu Baydur? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka z materiałów kompozytowych, konstrukcja nośna 

wykonana z blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwaną półką do pisania z lewej strony wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: wysokość 910mm, szerokość wraz z uchwytami 830mm, 
głębokość 715mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytami do przemieszczania po prawej stronie wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uchwytów do przemieszczania wyprofilowanych w blacie 

w trzech stron wózka. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wymiarach 585mm x 365mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami zamykanymi centralnie, wyposażone w standardowy klucz, 

nieskładany? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka z szufladami zamykanymi centralnie, 

wyposażonymi w składany klucz oraz komplet 100 plomb. 

 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę wykonaną z tworzywa z 11 przegródkami w 
dwóch rzędach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nadstawkę wyposażoną w 9 uchylnych przegródek z 

dwóch rzędach z czego 4 większe. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na zużyte igły montowanym w blacie wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uchwytu i pojemnika na zużyte igły montowanego do 

konstrukcji nadstawki z regulacją na różnej wielkości pojemniki. 

 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 1 kosz na odpady otwierany za pomocą stopy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kosza na odpady otwieranego kolanem. 

 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z półką ze stali nierdzewnej, na której możliwe jest postawienie 
minimum trzech butelek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

11. Czy Zamawiający dopuści wózek z listwą odbojową okalającą korpus wózka dookoła, bez możliwości 
wyboru koloru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

12. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru koloru tylko szuflad? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja wykonana jest w całości z poliuretanu typu Baydur? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka z materiałów kompozytowych, konstrukcja nośna 

wykonana z blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydowa z dodatkiem antybakteryjnym. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwaną półką do pisania z lewej strony wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: wysokość 910mm, szerokość wraz z uchwytami 830mm, 
głębokość 715mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytami do przemieszczania po prawej stronie wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uchwytów do przemieszczania wyprofilowanych w blacie 

z trzech stron wózka. 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o wymiarach 585mm x 365mm? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek z trzema szufladami o wysokości 100mm oraz dwoma o wysokości 
150mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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7. Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami zamykanymi centralnie, wyposażone w standardowy klucz, 
nieskładany? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka z szufladami zamykanymi centralnie, 

wyposażonymi w składany klucz oraz komplet 100 plomb. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wyprofilowane miejsce na cewniki nie wykończone 
przeźroczystym tworzywem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na odpady o pojemności 10litrów? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga kosza na odpady z tworzywa sztucznego, otwieranego kolanem o pojemności 10l, 

mocowanego na szynie bocznej wózka. 

 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na zużyte igły montowanym w blacie wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga uchwytu i pojemnika na zużyte igły montowanego do 

konstrukcji nadstawki z regulacją na różnej wielkości pojemniki. 

 

11. Czy Zamawiający dopuści wózek z listwą odbojową okalającą korpus wózka dookoła, bez możliwości 
wyboru koloru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

12. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru koloru tylko szuflad? 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Wózek wielofunkcyjny  

1. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja wykonana jest w całości z poliuretanu typu Baydur? 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wózka z materiałów kompozytowych, konstrukcja nośna 

wykonana z blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwaną półką do pisania z lewej strony wózka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 7: 

 

Część 2/ Analizatory: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza  analizator mobilny , nie wymagający codziennej kalibracji i nie wymagający 
wymiany materiałów zużywalnych,  o wadze nie większej niż 650 g  włącznie ? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Proszę o podanie ilości rodzajów badań podanych w opisie oferty wykonywanych na miesiąc na oddziale tzn 
( np. ilość gazometrii/miesiąc; ilość kreatyniny /miesiąc;  a, K /miesiąc ) potrzebne to jest w celu 

skalkulowania ceny. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza analizator, który nie wymaga wymiany kaset odczynnikowych a używane są 
kartridże ? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 
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4. Czy Zamawiający dopuszcza analizator, który nie wykonuje badania Bil,  MetHb i pochodnych 

Hemoglobiny? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

5. Czy Zamawiający dopuszcza analizator w którym próbka nie jest pobierana bezpośrednio ze strzykawki, 
kapilary ? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza analizator w którym oprogramowanie jest w języku angielskim ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny. 

 

7. W jaki sposób Zamawiający i  czy w ogóle dopuszcza integrację urządzenia z HIS?   

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

8. Czy Zamawiający zgadza się aby uzyskanie wyniku było możliwe  z maksymalnej objętość próbki 95 µl ? 
Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

9. Czy Zamawiający  dopuszcza możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej bezpośrednio do aparatu. 
Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

10. Czy Zamawiający wymaga dostarczenie kodów kreskowych do aparatu ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga. 

 

11. Czy Zamawiający dopuszcza analizator w którym będzie wykonywana  troponina jako pojedyncze 

badanie  ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 8: 

 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:   

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej w 

terminie dostawy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako 

dzień dostawy do dnia dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości bruttoniewykonanej w terminie 

dostawy 
b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Sprzętu – w wysokości 0,5% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia 

wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia uruchomienia, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia (podzespołu, części), ustalonych na 
podstawie Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 0,5% wartości brutto części umowy, której 

dotyczy naprawa/ wymiana niewykonana w terminie, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu 

terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy lub wymiany, jednak 

nie więcej niż 10% wartości bruttoczęści umowy, której dotyczy naprawa/ wymiana niewykonana w 

terminie 

e) z tytułu nie przystąpienia do usunięcia awarii, naprawy, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających 
z Umowy i Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 50 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia,  

f) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,3% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia dostarczenia 

zastępczego urządzenia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy 

g) w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków szkolenia określonych w § 4 ust. 15 –w wysokości 500 

zł za każde takie szkolenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW 9: 

 

Część 11 – Wózek wielofunkcyjny – 2 szt. 

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 7 Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w 
3 szuflady zgodnie z ilością wymienioną w pkt. 7 tj. 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm i 1 szt. o wym. 

min. 450 x 625 x 300 mm i w związku z tym początek zapisu w pkt. 7 powinien brzmieć „wózek 

wyposażony w 3 szuflady”. 
Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek wielofunkcyjny i publikuje (wraz z odpowiedziami) 

poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 15w następujący 

sposób: 

Było pkt 7 

„Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 625 x 300 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów.”  

Jest pkt 7: 

Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 3 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 600 x 225 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości 

w szufladach 
 

Było pkt 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 

 

ZESTAW 10: 

Część 11 Wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem dodatkowym – 3 szt.  

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady o wymiarach: 

- 3 szuflady o szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 150 mm, 

- 1 szufladę o szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 225 mm, 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem 

dodatkowym  i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 14 w następujący 

sposób: 

Było pkt. 7 

Wózek wyposażony w 5 szuflad: 

- 3 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi).  

Jest pkt. 7: 

Wózek wyposażony w 4  szuflady:  

- 3 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi). 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości w 

szufladach. 

Było pkt. 14: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt. 14: 
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NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 

 

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem dodatkowym – 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad: 

- 2 szuflady o wymiarach min. szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 750 mm  

- 2 szuflady o wymiarach min. szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 150 mm  

- 1 szuflada o wymiarach min. szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 225 mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek reanimacyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym  

 i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 15 w następujący 

sposób: 

Było pkt. 7 

Wózek wyposażony w 4 szuflad: 

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 100 mm  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi).  

Jest pkt. 7: 

Wózek wyposażony w 5  szuflad:  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 600 x 750 mm  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

- 1  szt. o wym. min. 450 x 600 x 225 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narzędzi). 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości w 

szufladach. 

Było pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 

 

Wózek wielofunkcyjny – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 

-3 szuflady o szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 150 mm 

-1 szuflada o szerokości 450 mm, głębokości 600 mm i wysokości 225 mm. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) zakresie część 11 - wózek wielofunkcyjny i publikuje (wraz z odpowiedziami) 

poprawiony dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 oraz w pkt. 15w następujący 

sposób: 

Było pkt 7 

„Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 2 szt. o wym. min. 450 x 625 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu 

i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 625 x 300 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów.”  

Jest pkt 7: 

Wózek wyposażony w 4 szuflady:  

- 3 szt. o wym. min. 450 x 600 x 150 mm  

Szuflady jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje 

brudu i ognisk infekcji. Szuflady wysuwane i wyjmowane w całości (bez użycia narządzi)  

- 1 szt. o wym. min. 450 x 600 x 225 mm  

Szuflada wzmocniona, stalowa, wysuwana na prowadnicach łożyskowych, w celu przechowywania cięższych 

przedmiotów. 

Szuflady umocowane na bardzo trwałych, ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy z samodomykaniem.  

Formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąklonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi 

kolorowymi uchwytami. Wygodne ergonomiczne uchwyty z miejscem na etykiety do podpisania zawartości 

w szufladach 
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tel. pracownie 
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PN – EN ISO 9011 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Było pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad, min. 7 kolorów  

Jest pkt. 15: 

Możliwość wyboru koloru szuflad i uchwytów  min. 7 kolorów 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków 

wymaganych) zakresie część 4 – kardiomonitory i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony 

dokument. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia części 4 – kardiomonitory  w pkt 10 

w następujący sposób: 

Było: 

„Każde stanowisko wyposażone w monitorów transportowy (będący jednocześnie modułem pomiarowym 

umieszczanym w kieszeni/miejscu parkingowym na moduły w jednej obudowie z ekranem o przekątnej co 

najmniej 18”) z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 

2Temp, 2IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie 

modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej.  Ekran 

monitora transportowego minimum  5,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu 

akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na 

zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran 

dotykowy. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IP43”.  

Jest: 

„Każde stanowisko wyposażone w monitorów transportowy (będący jednocześnie modułem pomiarowym 

umieszczanym w kieszeni/miejscu parkingowym na moduły w jednej obudowie z ekranem o przekątnej co 

najmniej 15”) z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, 

SpO2, 2Temp, 2IBP – opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący 

jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki 

głównej.  Ekran monitora transportowego minimum  5,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy 

na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego 

pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa 

poprzez ekran dotykowy. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IP43.” 

 

 

UWAGA: 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawione załączniki – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi tj. w wersji która stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, modyfikuje Specyfikację istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie pkt 18, Ad b), „Uwagi:”. 

Dotychczasowe brzmienie: 

„Uwagi: 

Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż Wykonawca zaoferował najkrótszy 

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 36 miesięcy.  

Wskazanie okresu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia punków w niniejszym kryterium 

zostanie podstawiony okres 60 miesięcy” 

Nowe brzmienie: 

„Uwagi: 

Brak wskazania w Formularzu oferty okresu gwarancji będzie oznaczać, iż Wykonawca zaoferował 

najkrótszy okres gwarancji – 36 miesięcy.  

Wskazanie okresu krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 60 miesięcy – do przeliczenia punków w niniejszym kryterium 

zostanie podstawiony okres 60 miesięcy” 
 

II. 

ZMIA A TERMI U SKŁADA IA I OTWARCIA OFERT 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 
 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Oferty należy przesłaćnie później niż do dnia 10 września 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwróconapo upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” i 

 dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 września 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 23/08/2019 r. 

 

Załącznik: 

- zmodyfikowany załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych)  

   w zakresie część 11 (wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem dodatkowym) 

- zmodyfikowany załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych)  

   w zakresie część 11 (wózek reanimacyjny wraz z wyposażeniem dodatkowym) 

- zmodyfikowany załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych)  

   w zakresie część 11 (wózek wielofunkcyjny) 

 - zmodyfikowany załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych)  

   w zakresie część 4 (kardiomonitor) 
 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


