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Kraków, dn. 08.07.2020 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego oraz medycznego. 

Znak postępowania A.I.271-13/20. 
 

 
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 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 
odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
I. 
Pytanie: 
Czesci nr II  -   Rotor do  kończyn gornych i dolnych z biofeedback’iem - 2szt.  
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości technicznej rotory produkcji niemieckiej, które nie 
posiadają funkcji możliwosci zdalnego sterowania za pomoca tabletu,a posiadają duży monitor 12,1 cali 
tj.30,7 cm i wymiary 95cm-108X60X124X135cm o wadze 49kg . 
Dodatkowo, jako jedyne urządzenie na świecie, oprócz możliwości prowadzenia treningu 
aktywnego,pasywnego i wspomagajacego ,mają możliwość ustawiania treningu równoczesnego kończyn 
dolnych i górnych. 
Pozostałe wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego  zostają spełnione. 
W niektórych wyszczególnionych punktach specyfikacji posiadają więcej możliwości terapeutycznych. 
W serwisie posiadamy pełną autoryzację firmy RECK MOTOmed. 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 
 
II. 
Pytanie: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:  
w zakresie części 5  
 
Czy Zamawiający dopuści masę całkowitą wyrobu 45 kg? 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści maksymalną szerokość urządzenia 103 cm? 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 
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Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia ramienia 74-174 cm?  
Proponowane wartości tylko w nieznaczny sposób różnią się 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 umowy (opis parametrów 
i warunków wymaganych). 
 
III. 
Pytanie: 
W związku z ogłoszeniem w/w postępowania firma (…) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących 
wyjaśnień: 
Część 5 zamówienia 
Podnośnik pacjenta transportowo- kąpielowy 
 
Pkt. 4 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem rozsuwania podstawy od 65 do 98 cm. 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 

 
Pytanie: 
Pkt. 5 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika o wysokości 134 cm. 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 
 
Pytanie: 
Pkt. 7 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z zakresem podnoszenia od 60 do 181 cm. 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 
 
Pytanie: 
Pkt. 8 
Prosimy o dopuszczenie podnośnika z promieniem skrętu 133 cm. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisami SIWZ.   
 
Pytanie: 
Pkt. 10  
Prosimy o dopuszczenie akumulatora 12V, 5 Ah 
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 parametrów 
i warunków wymaganych). 
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Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 

dr n. med. Krzysztof Czernicki 
Małopolski Szpital Ortopedyczno –Rehabilitacyjny 

Im. Prof. Bogusława Frańczuka 
 




