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Kraków, data 5 września 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 OGŁOSZENIA 

 
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 kolejne pytania od Wykonawcy. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 

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

 

1. Czy Zamawiającego dopuści wózek posiadający szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia 910 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

2.Czy Zamawiającego dopuści wózek wyposażony w 5 szuflad: 

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

- 2 szt. o wym. 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 narzędzi). Szuflady 

umocowane na bardzo trwałych, zintegrowanych prowadnicach tworzywowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia (bez sprężynowego zamknięcia tłumiącego hałasy, bez samodomykania). Formowane wtryskowo 

plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, kolorowe (możliwość wyboru koloru szuflad), z 

wygodnymi, ergonomicznymi uchwytami, wyposażone w okienka / tabliczki z miejscem na etykiety do 

podpisania zawartości w szufladach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy: Część 11 – Wózek reanimacyjny z wyposażeniem dodatkowym – 3 szt.  

 

3.Czy Zamawiającego dopuści wózek posiadający szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia 910 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

4.Czy Zamawiającego dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 

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

- 2 szt. o wym. 450 x 625 x 200 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, zintegrowanych prowadnicach tworzywowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia (bez sprężynowego zamknięcia tłumiącego hałasy, bez samodomykania). Formowane wtryskowo 

plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, kolorowe (możliwość wyboru koloru szuflad), z 

wygodnymi, ergonomicznymi uchwytami, wyposażone w okienka / tabliczki z miejscem na etykiety do 

podpisania zawartości w szufladach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy: Część 11 – Wózek wielofunkcyjny – 2 szt.  

 

5. Czy Zamawiającego dopuści wózek posiadający szerokość wraz z uchwytem do prowadzenia 910 mm? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

6. Czy Zamawiającego dopuści wózek wyposażony w 4 szuflady: 

- 3 szt. o wym. 450 x 625 x 100 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, zintegrowanych prowadnicach tworzywowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia (bez sprężynowego zamknięcia tłumiącego hałasy, bez samodomykania). Formowane wtryskowo 

plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, kolorowe (możliwość wyboru koloru szuflad), z 

wygodnymi, ergonomicznymi uchwytami, wyposażone w okienka / tabliczki z miejscem na etykiety do 

podpisania zawartości w szufladach 

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

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

przedmiotów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

7. Czy Zamawiającego dopuści wózek wyposażony w 3 szuflady: 

- 2 szt. o wym. 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 narzędzi). Szuflady 

umocowane na bardzo trwałych, zintegrowanych prowadnicach tworzywowych z możliwością całkowitego 

wyciągnięcia (bez sprężynowego zamknięcia tłumiącego hałasy, bez samodomykania). Formowane wtryskowo 

plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, kolorowe (możliwość wyboru koloru szuflad), z 

wygodnymi, ergonomicznymi uchwytami, wyposażone w okienka / tabliczki z miejscem na etykiety do 

podpisania zawartości w szufladach 

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

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

przedmiotów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 146-359218, 

w zakresie wartości zamówienia dla części 4 zamówienia - sekcja II.2.6) ogłoszenia: 

 

Jest w ogłoszeniu: 

sekcja II.2.6) 

Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 352 088.40 PLN 

Jest po dokonaniu modyfikacji ogłoszenia: 

sekcja II.2.6) 

Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 379 629,63 PLN 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA 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 23 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 23 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. 

(…)” 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 05/09/2019 r. 

 

 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


