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Kraków, data 23 grudnia 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej 

terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji. 

Znak postępowania A.I.271-26/19. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
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 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie 1. 

Dotyczy pakietu 3. Leżanka - 4szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę o wymiarach: 

- Długość:    195cm 

- Szerokość:     70cm  

- Wysokość:    75cm 

- Regulacja kąta podgłówka: od -60° do +45°  

- Maksymalne obciążenie:  200kg  

? 

Poniżej zdjęcie poglądowe kozetki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 
Odpowiedź:   
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2. 

Dotyczy pakietu 8. Stół zabiegowy - 1szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, o wymiarach: 

- Długość:    200cm  

- Szerokość:    ~67cm  

- Wysokość:    od 55 do 85cm  

- Regulacja kąta podgłówka:   od -80° do 50°  

- Masa własna:    ~70-80kg  

- Maksymalne obciążenie:  150kg? 

Poniżej zdjęcie poglądowe stołu, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 1. 

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

opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, 

nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad 

stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej? 

Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, z blatem roboczym ze 

stali nierdzewnej o wymiarach użytkowych: 540x 360[mm], z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się 

płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się 

przedmiotów podczas przetaczania, ponadto relingi można wykorzystywać jako uchwyty do przetaczania? 
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Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ (za mała rozmiarówka blatu roboczego). 

 

Pytanie 5. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 4. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, z dodatkowym, 

wysuwanym na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blatem bocznym o wymiarach 350 x 370 

mm, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa ABS? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 6. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 5. 

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

wyposażenia): 

- szerokość:     650mm 

- głębokość:     475mm 

- wysokość od podłoża do blatu:   965mm 

- wysokość wózka z nadstawką:   1530-1730mm? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza (za mała głębokość). 

 

Pytanie 7. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 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 8. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 8. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, w którym szuflady 

można dowolnie doposażyć w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację zawartości szuflady?  

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 9. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 10. 

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:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego fronty szuflad 

są stalowe – lakierowane proszkowo, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z tworzywa ABS? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 11. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 12. 

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

uchwyty szuflad są w kolorze szarym, dopasowanym do konstrukcji wózka, nie na całej szerokości szuflady? 

Jak na zdjęciu poniżej: 
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Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 13. 

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

szuflad nie posiadają miejsca na umieszczenie opisu zawartości szuflady? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 13. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 15. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, który po bokach (z 

lewej i prawej strony) posiada na całej swojej wysokości kanały montażowe, w których zamocowane są szyny 

sprzętowe do mocowania wyposażenia dodatkowego, co bardzo ułatwia i usprawnia konfigurowanie wózka 

pod potrzeby użytkownika? Rozwiązanie to pozwala bez użycia narzędzi szybko doposażyć wózek w 

różnorodne akcesoria szynowe. Rozwiązanie jak na zdjęciu poniżej: 

 

 

 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 14. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 16. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, bez uchylnych kieszeni 

z boku wózka? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 15. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 17. 

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

 - uchwyt do przetaczania z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie, 

- solidna stalowa nadstawka anestezjologiczna nadblatowa z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami, (2 

rzędy po 5 pojemników) 

 - uchwyt na 2 opakowania rękawic jednorazowych, mocowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt na pojemnik zużytych igieł dopasowany do rozmiarów pojemników Zamawiającego, 

 mocowany do szyny z boku wózka, 

- koszyk druciany na akcesoria mocowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt z pojemnikiem na cewniki (pojemnik w formie tworzywowej tuby lub drucianego kosza), 

- dwa tworzywowe kosze na odpady, z klapkami, mocowane do szyny z boku wózka,? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 18. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony  

w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem,  

a 1 z funkcją jady 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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 17. 

Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 20. 

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

podstawy z solidnego tworzywa ABS posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje zabezpieczające przed 

obiciami? 

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

Poniżej zdjęcia 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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 18. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 1. 

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

się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, 

nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad 

stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej? 

Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, z blatem roboczym ze stali 

nierdzewnej o wymiarach użytkowych: 560x 360 [mm], z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, 

dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów 

podczas przetaczania, ponadto relingi można wykorzystywać jako uchwyty do przetaczania? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 4. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, z dodatkowym, 

wysuwanym na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blatem bocznym o wymiarach 350 x 370 

mm, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa ABS? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 21. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 5. 

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

wyposażenia): 

- szerokość:     650mm 

- głębokość:     475mm 

- wysokość od podłoża do blatu:   965mm? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 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 23. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 8. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, w którym szuflady można 

dowolnie doposażyć w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację zawartości szuflady? 
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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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 24. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 10. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, 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:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 25. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego fronty szuflad są 

stalowe – lakierowane proszkowo, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z tworzywa ABS? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 26. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 12. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego tworzywowe 

uchwyty szuflad są w kolorze szarym, dopasowanym do konstrukcji wózka, nie na całej szerokości szuflady? 

Jak na zdjęciu poniżej: 

 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 27. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego uchwyty szuflad nie 

posiadają miejsca na umieszczenie opisu zawartości szuflady? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 28. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 15. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, który po bokach (z lewej i 

prawej strony) posiada na całej swojej wysokości kanały montażowe, w których zamocowane są szyny 

sprzętowe do mocowania wyposażenia dodatkowego, co bardzo ułatwia i usprawnia konfigurowanie wózka 

pod potrzeby użytkownika? Rozwiązanie to pozwala bez użycia narzędzi szybko doposażyć wózek w 

różnorodne akcesoria szynowe.  

 

 

 

 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 29. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 16. 

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

- uchwyt do przetaczania z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie, 

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

- płyta reanimacyjna odwieszana na tylniej ścianie wózka, 

- listwa zasilająca z 4 gniazdami mocowana do szyny z boku wózka, 

- uchwyt z pojemnikiem na cewniki (pojemnik w formie tworzywowej tuby lub drucianego kosza) 

- obrotowa 360o półka pod defibrylator z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji, z pasami mocującymi 

sprzęt na czas transportu, 

- wieszak kroplówki z regulowaną wysokością wykonany ze stali chromowanej, 

- dwa tworzywowe kosze na odpady, z klapkami, mocowane do szyny boku wózka, 

- uchwyt na pojemnik zużytych igieł dopasowany do rozmiarów pojemników Zamawiającego, 
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- stalowy uchwyt na 2 opakowania rękawic jednorazowych mocowany do szyny z boku wózka, 

- druciany, chromowany koszyk na akcesoria z boku wózka,? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 30. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 17. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony  

w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem,  

a 1 z funkcją jady 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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 31. 

Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 19. 

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

solidnego tworzywa ABS posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje zabezpieczające przed obiciami? 

Zaprojektowana bez kątów prostych w celu ułatwienia dezynfekcji. 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 32. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 1. 

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

opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, 

nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad 

stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej? 

Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 33. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, z blatem roboczym  

ze stali nierdzewnej o wymiarach użytkowych: 540x 360[mm], z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się 

płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się 

przedmiotów podczas przetaczania, ponadto relingi można wykorzystywać jako uchwyty do przetaczania? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

                           

Pytanie 34. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 4. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, z dodatkowym, 

wysuwanym na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blatem bocznym o wymiarach  

350x 370 [mm], wykonanym z wysokiej jakości tworzywa ABS? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 35. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 5. 

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

wyposażenia): 

- szerokość:     650mm 

- głębokość:     475mm 
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- wysokość od podłoża do blatu:   965mm 

- wysokość wózka z nadstawką:   1530-1730mm? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 36. 

Dotyczy pakietu 12. 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. 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 37. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 8. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, w którym szuflady można 

dowolnie doposażyć w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację zawartości szuflady? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 38. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 10. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony w 4 szuflady 

o wymiarach użytkowych (wewnętrznych): 

- 3szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm, 

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

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 39. 

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

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego fronty szuflad są 

stalowe – lakierowane proszkowo, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z tworzywa ABS? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 40. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 12. 

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

uchwyty szuflad są w kolorze szarym, dopasowanym do konstrukcji wózka, nie na całej szerokości szuflady? 

Jak na zdjęciu poniżej: 

 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 41. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 13. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego uchwyty szuflad 

nie posiadają miejsca na umieszczenie opisu zawartości szuflady? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 42. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 15. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, który po bokach (z lewej i 

prawej strony) posiada na całej swojej wysokości kanały montażowe, w których zamocowane są szyny 

sprzętowe do mocowania wyposażenia dodatkowego, co bardzo ułatwia i usprawnia konfigurowanie wózka 

pod potrzeby użytkownika? Rozwiązanie to pozwala bez użycia narzędzi szybko doposażyć wózek w 

różnorodne akcesoria szynowe.  
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Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 43. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 16. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, bez uchylnych kieszeni  

z boku wózka? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 44. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 17. 

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

- uchwyt do przetaczania z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie, 

- solidna stalowa nadstawka anestezjologiczna nadblatowa z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami, (2 

rzędy po 5 pojemników), 

- stalowy uchwyt na 2 opakowania rękawic jednorazowych mocowany do szyny z boku wózka, 

- uchwyt na pojemnik zużytych igieł dopasowany do rozmiarów pojemników Zamawiającego, 

- druciany chromowany kosz na akcesoria mocowany do szyny z boku wózka,   

- dwa tworzywowe kosze na odpady, z klapkami, mocowane do szyny boku wózka, 

? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 45. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 18. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony  

w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem,  

a 1 z funkcją jady 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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 46. 

Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 20. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego osłona podstawy  

z solidnego tworzywa ABS posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje zabezpieczające przed obiciami? 

Zaprojektowana bez kątów prostych w celu ułatwienia dezynfekcji. 

Poniżej 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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 47. 

Dotyczy pakietu 13. Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 5. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia zwłok o wymiarach: 

 - długość całkowita: 220cm, 

 - szerokość całkowita: 70cm,? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 9 z 9 

 

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 48. 

Dotyczy pakietu 13. Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia zwłok o wymiarach tacy: 

 - długość:  195cm, 

 - szerokość:  64cm,? 

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 umowy, 

opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 50. 

Dotyczy pakietu 13. Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 8. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia zwłok z pokrywą ze stali 

nierdzewnej o wadze około 15kg? 

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu: 

 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

II. 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający – Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie – w związku z udzielonymi odpowiedziami, dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 8 stycznia 2020 r. godz. 9:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po 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 8 stycznia 2020 r. godz. 10:00 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 - 23/12/2019 r. 

 

 

 

 
               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


