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Kraków, data 4 grudnia 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia meblowego dla Centralnej 

Sterylizatorni oraz Bloku Operacyjnego.  

Znak postępowania A.I.271-20/19. 

 

 

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. 

 
ZESTAW I 

Pytanie: 

Pakiet 3 – wyposażenie meblowe dla Bloku Operacyjnego 

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbieracza prania pojedynczego (l.p. 1) wg poniższego 

opisu i wizualizacji? 

Stelaż do worków foliowych 100-120l - pojedynczy, z pokrywą.  Wózek wyposażony w obręcz na worek oraz 

pokrywę tworzywową (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - 

podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo 

otwarcie na 83˚). Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 

mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi 

zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywą 

wolnoopadającą. Wymiary: 415x510x910mm  

  
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zbieracza prania podwójnego (l.p. 2) wg poniższego 

opisu i wizualizacji? 

Stelaż do worków foliowych 100-120l – podwójny, z pokrywami.  Wózek wyposażony w obręcze na worki 

oraz pokrywy tworzywowe (kolor: czerwona, niebieska, czarna, biała) - do wyboru przez Zamawiającego - 

podnoszoną nożnie. Możliwość wyboru pokryw, które po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90˚ (standardowo 

otwarcie na 83˚). Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 

50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzi 

zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Stelaż z pokrywami 

wolnoopadającymi. Wymiary: 860x510x910mm. 

   
na pierwszym zdjęciu pokazany stelaż z pokrywami nierdzewnymi.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

Pytanie: 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka na odpady (l.p. 3) wg poniższego opisu i 

wizualizacji? 
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Wózek na odpady (brudną bieliznę) wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek 

wyposażony w uchwyt do prowadzenia. Wózek z dwoma pokrywami: górna otwierana w 2/3, boczna na 1/3 

wysokości. Podstawa z kółkami fi 160mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie 

brudzi podłoża. W narożach wózka odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 

bezpieczne. Wymiary: 1110x660x1100mm.  

 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półki na szwy (l.p. 5) wg poniższego opisu i 

wizualizacji? 

Półka na szwy Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).  Półka wykonana z prętu fi 3 i fi 

5mm. Wymiary: 590x130x400 mm.  

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela lekarskiego z oparciem (l.p. 11) oraz fotela 

lekarskiego bez oparcia (l.p. 12) wyposażonego w podstawę trójramienną fi 480 z obręczą pod nogi, z pięcioma 

kółkami fi 50 mm, jak na poniższej wizualizacji? 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 
6. Czy Zamawiający zaakceptuje regał (l.p. 15 i 16), w którym regulowanych jest 5 z 7 półek, czyli półki 

wewnętrzne?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy (l.p. 21, 22, 23) o wymiarach: 575x280x135 

mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

Pytanie: 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszy (l.p. 21, 22, 23) bez wycięcia z przodu? 

Wysokość koszy jest tak niska, że w przypadku wycięcia – zawartość koszy może wypadać.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 

Pakiet 2 - Zestawy meblowe wraz z wyposażeniem 

Opis przedmiotu zamówienia  

Dotyczy: zestawy meblowe wraz z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego 

ZESTAW I SALA/zabudowa stojąca  

ZESTAW II SALA/zabudowa stojąca  

ZESTAW III SALA/zabudowa stojąca  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki medycznej o parametrach wskazanych 

poniżej? Jest to chłodziarka renomowanego i cenionego producenta tego typu urządzeń. Opisaną w SIWZ 

chłodziarkę ma w ofercie tylko jeden Producent mebli a mianowicie firma (….). Wymóg dostarczenia tej 

właśnie chłodziarki powoduje, że ofertę złożyć może tylko jeden podmiot, co stoi w sprzeczności z naczelną 

zasadą Prawa Zamówień Publicznych czyli zasadą uczciwej konkurencji. 

OPIS:  

Chłodziarka do leków - profesjonalna lodówka medyczna z automatycznym odladzaniem, odparowaniem 

kondensatu oraz systemem alarmowym przy wahaniach temperatury czy awarii zasilania. Chłodziarka do 

leków posiada chłodzenie powietrzem obiegowym, zapewniając dokładność temperatury nawet w zabudowie. 

Wyrób posiada profesjonalne systemy gwarantujące zachowanie optymalnych warunków przechowywania. 

Lodówka wyposażona jest w alarm optyczny i akustyczny, jednostkę monitorowania zabezpieczoną 

akumulatorowo przez 72 godziny oraz system chroniący przed spadkiem temperatury poniżej 0. 

 Zgodna z normą DIN 58345 

 Obudowa zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej 

 Z białą, odporną na zarysowania powłoką proszkową 

 Wnętrze z odpornego na uderzenia, białego tworzywa sztucznego 

 Wewnątrz 3 szuflady oraz 1 półka kratka pokryta tworzywem sztucznym 

 Izolacja: 50mm grubości 

 Drzwi prawe lub lewe 

 Chłodzenie powietrzem obiegowym z wentylatorem osiowym 

 Automatyczne odladzanie 

 Odparowanie kondensatu 

 Cyfrowa regulacja temperatury (zabezpieczenie przed manipulacją) 

 Klawiatura foliowa oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury we wnętrzu 

 Zapisywanie temperatur minimalnych/maksymalnych 

 Zabezpieczenie przed temperaturami minusowymi 

 Alarm akustyczny i optyczny (przy wahaniach temperatury i awarii zasilania) 

 Jednostka monitorująca zabezpieczona akumulatorowo (ok. 72h) 

 Do zabudowy i wbudowania 

PARAMETRY: 

 Wydajność chłodnicza: 95 litrów 

 Pobór mocy: 160 wat 

 Zużycie energii: 0,65kWh/24h 

 Zakres temperatur od ok. +2° do +20° 

 Interfejs RS485 (do podłączenia do systemów informatycznych) 

 Waga: 42kg (netto) / 50kg (brutto) 

 Wymiary wewnętrzne: 44 x 43 x 47cm (szer. x gł. x wys.) 

 Wymiary zewnętrzne: 54 x 53,5 x 82cm (szer. x gł. x wys.) 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 

Pakiet 2 - Zestawy meblowe wraz z wyposażeniem 

Opis przedmiotu zamówienia  

Dotyczy: zestawy meblowe wraz z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego 

ZESTAW III SALA/zabudowa stojąca  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki medycznej jednoskrzydłowej z komorą 

zlewozmywakową o mniejszej szerokości tj. około 300mm? Pozostawienie komory o szerokości 400mm 

spowoduje, że nie zmieści się ona w szafce o takiej samej szerokości czyli 400mm.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie: 

Pakiet 2 - Zestawy meblowe wraz z wyposażeniem 

Opis przedmiotu zamówienia  

Dotyczy: zestawy meblowe wraz z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego 

ZESTAW III SALA/zabudowa wisząca 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki medycznej dwuskrzydłowej wiszącej o 

wysokości 600mm, jak w przypadku szafki z pozycji wskazanej wyżej w tabeli opisu parametrów.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody (między blatem a górną szafką musi zmieścić się cieplarka). 

 

Pytanie: 

Pakiet 2 - Zestawy meblowe wraz z wyposażeniem 

Opis przedmiotu zamówienia  

Dotyczy: zestaw meblowy wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Zestaw I/zabudowa stojąca  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki medycznej o parametrach wskazanych 

poniżej? Jest to chłodziarka renomowanego i cenionego producenta tego typu urządzeń. Opisaną w SIWZ 

chłodziarkę ma w ofercie tylko jeden Producent mebli a mianowicie firma (…). Wymóg dostarczenia tej 

właśnie chłodziarki powoduje, że ofertę złożyć może tylko jeden podmiot, co stoi w sprzeczności z naczelną 

zasadą Prawa Zamówień Publicznych czyli zasadą uczciwej konkurencji. 

OPIS:  

Chłodziarka do leków - profesjonalna lodówka medyczna z automatycznym odladzaniem, odparowaniem 

kondensatu oraz systemem alarmowym przy wahaniach temperatury czy awarii zasilania. Chłodziarka do 

leków posiada chłodzenie powietrzem obiegowym, zapewniając dokładność temperatury nawet w zabudowie. 

Wyrób posiada profesjonalne systemy gwarantujące zachowanie optymalnych warunków przechowywania. 

Lodówka wyposażona jest w alarm optyczny i akustyczny, jednostkę monitorowania zabezpieczoną 

akumulatorowo przez 72 godz. oraz system chroniący przed spadkiem temperatury poniżej 0. 

 Zgodna z normą DIN 58345 

 Obudowa zewnętrzna z blachy stalowej ocynkowanej 

 Z białą, odporną na zarysowania powłoką proszkową 

 Wnętrze z odpornego na uderzenia, białego tworzywa sztucznego 

 Wewnątrz 3 szuflady oraz 1 półka kratka pokryta tworzywem sztucznym 

 Izolacja: 50mm grubości 

 Drzwi prawe lub lewe 

 Chłodzenie powietrzem obiegowym z wentylatorem osiowym 

 Automatyczne odladzanie 

 Odparowanie kondensatu 

 Cyfrowa regulacja temperatury (zabezpieczenie przed manipulacją) 

 Klawiatura foliowa oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury we wnętrzu 

 Zapisywanie temperatur minimalnych/maksymalnych 

 Zabezpieczenie przed temperaturami minusowymi 

 Alarm akustyczny i optyczny (przy wahaniach temperatury i awarii zasilania) 

 Jednostka monitorująca zabezpieczona akumulatorowo (ok. 72h) 

 Do zabudowy  

PARAMETRY: 

 Wydajność chłodnicza: 95 litrów 

 Pobór mocy: 160 wat 

 Zużycie energii: 0,65kWh/24h 

 Zakres temperatur od ok. +2° do +20° 

 Interfejs RS485 (do podłączenia do systemów informatycznych) 

 Waga: 42kg (netto) / 50kg (brutto) 

 Wymiary wewnętrzne: 44 x 43 x 47cm (szer. x gł. x wys.) 

 Wymiary zewnętrzne: 54 x 53,5 x 82cm (szer. x gł. x wys.) 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 

Pakiet 1 – wyposażenie meblowe Centralnej Sterylizatorni  

Opis przedmiotu zamówienia  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów roboczych (poz. 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22) o 

konstrukcji wykonanej z profili 30x30x1,5mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Pytanie: 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła (poz. 2, 15, 23) bez podłokietników? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła (poz. 2, 15, 23) o podstawie fi 480mm i z 

zakresem regulacji 490/630mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do transportu materiałów sterylnych (l.p. 4 i 

12) wg poniższego opisu i wizualizacji? 

Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w 

gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwójne, 

otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek. Wewnątrz wózka dwie 

półki czyli trzy przestrzenie. Możliwość wyjęcia półek. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). Oponki 

wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 6 jednostek 

sterylizacyjnych. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 960x680x1240 mm  

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodę (wielkość wózka dostosowana do wymiarów wind). 

 

Pytanie: 

Pakiet 1, 2, 3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 56 dni, 

licząc od dnia podpisania umowy? Prośbę swoją motywujemy ilością wyposażenia oraz tym, że w ramach 

postępowania są zabudowy meblowe, które projektowane są indywidualnie, pod wymiar z uwzględnieniem 

specyfiki danego pomieszczenia, przez co ich wykonanie wymaga większego nakładu pracy konstruktora i 

działu produkcyjnego, aniżeli w przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojących. W przypadku 

zabudów meblowych Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wykonuje dokładne pomiary w miejscu 

montażu mebli. Dodatkowo jest też zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym min. kolorów mebli, co 

również może wpłynąć na wydłużenie rozpoczęcia procesu produkcji mebli.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgodę. 

 

ZESTAW II 

 

Pytanie: 

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji. Poniżej pytania: 

Ściany do zawieszenia szafek nie mają wzmocnienia, czy wymaga się zastosowania rozwiązania, które 

wzmocni zawieszenie szafek wiszących z uwagi na brak przystosowania ścian do zawieszenia tych szafek. 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie: 

Jeśli chodzi o zabudowę na intensywnej terapii: 

Lada wykonana z płyty meblowej zabiera sporą część miejsca przeznaczoną na montaż zabudowy ze stali 

kwasoodpornej. Czy w związku z powyższym w wycenie należy uwzględnić: 

Szafki wiszące o szer. 128cm.  

Odpowiedź:  

Tak, zabudowa do szerokości glazury na ścianie. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji załącznika do wzoru umowy - 

Opis przedmiotu zamówienia (w powyższym zakresie).  

 

UWAGA: 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć poprawiony załącznik do wzoru umowy – poprawiona wersja 

dokumentu stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Pytanie: 

Szafki dolne o szer. 200cm wyposażone w zlew 1,5 komorowy ze stali nierdzewnej. Dolna zabudowa 

wyposażona w jedną szafkę o szer. 70cm z szufladami? 

Odpowiedź:  

Dolne szafki szerokości 200 cm (+/-10%) w skład muszą wchodzić następujące sprzęty: 

1. chłodziarka 

2. zlew 1,5 komorowy 

3. umywalka 

pozostałe miejsce szafka z szufladami. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał modyfikacji załącznika do wzoru umowy - 

Opis przedmiotu zamówienia (w powyższym zakresie).  

 

UWAGA: 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć poprawiony załącznik do wzoru umowy – poprawiona wersja 

dokumentu stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 

 

ZESTAW III 

 

Pytanie: 

Pytanie dotyczy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zestawy meblowe wraz z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego  

Czy Zamawiający dopuści  odchyłki wymiarowe od podanych w specyfikacji w zakresie ±10%. Pod  

warunkiem ze konstrukcja mebli będzie umożliwiać wykonanie zabudowy „na miarę” z zachowaniem 

oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i urządzeń ? 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie: 

Pytanie dotyczy  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

- Zestawy meblowe wraz z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego  

- Zestaw meblowy wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Czy Zamawiający dopuści wszystkie szafki stojące o wysokości 890 mm ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

ZESTAW IV 

 

Pytanie: 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYPOSAŻENIE MEBLOWE DLA BLOKU OPERACYJNEGO 

PÓŁKA WISZĄCA 2 SZT.  

REGAŁ LISTWOWY NAŚCIENNY 6 SZT.  

REGAŁ LISTWOWY MOBILNY 4 SZT.  

REGAŁ LISTWOWY MOBILNY DO STERYLIZACJI 1 SZT 

 

Czy nie zaszła  pomyłka   wymiarowa kosza sterylizacyjnego z wycięciem z przodu  

Ponieważ kosze z wycięciem z przodu powinni mieć wysokość co najmniej  250 mm   

Czy zamawiający dopuści  kosze z wycięciem z przodu o wymiarze  580x285x260  mm albo czy dopuści kosze 

bez wycięcia z przodu zgodnie z opisem   580x285x130 mm 

Odpowiedź:  

   Dopuszcza 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 
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Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 

 
 

Pytanie: 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

WYPOSAŻENIE MEBLOWE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 

 

Poz. 4  i 12  Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. 

Czy zamawiając wózek z do transportu sterylnych w koszach lub kontenerach dopuści wózek  

O wymiarach  

szerokość 78cm,  

głębokość 68 cm,  

wysokość 124 cm.  

Odpowiedź:  

   Dopuszcza 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie: 

Poz.  19  

Regał jezdny wyposażony w min. 5 półek siatkowych o wym. (szer. x dług.) 60x45cm (±5cm) 

Opisane w specyfikacji wymiary  pod względem bezpieczeństwa i stabilności  nie powinni być z wysuwanymi 

półkami.  Czy zamawiający dopuści regał jezdny o wymaganych wymiarach z stałymi  pólkami.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Czy Zamawiający dopuści regał  (wózek) jezdny ze stali kwasoodpornej o wymiarze   760x610x 1350  mm  

z 5 ma  wysuwanymi  półkami z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej gat. 0H18n09. 

Odpowiedź:  

   Dopuszcza 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach/funkcjonalności – Wykonawca 

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

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zwraca uwagę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert, która została opublikowana 

3 grudnia 2019 r.  

 

Załącznik: 

- poprawiony załącznik do umowy, zmiana wynikająca z odpowiedzi 

 

 
               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 
 


