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LI/5503/004/2022         Kraków, dnia 07.02.2022 r. 

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, powiadamia zainteresowane Strony, iż wpłynęły pytania do ogłoszenia 

LI/5503/004/2022 - „Świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i 

dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II”. 

 

Pytanie 1   

W umowie w § 1 pkt. 2 opis czynności do wykonania przez wykonawcę dotyczy wag mechanicznych. W zestawieniu wag 

dołączonej do umowy nie ma wag mechanicznych są tylko wagi elektroniczne. W związku z tym opis czynności do wykonania 

przy naprawie lub legalizacji jest bezprzedmiotowy. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuję, że zapisy w umowie w § 1 pkt.2 pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 2  

W umowie w § 1 pkt. 4  wymagają Państwo dokonania wzorcowania przez laboratorium akredytowana przez PCA 

Czy dopuszczacie Państwo wykonania wzorcowania przez laboratorium akredytowane przez PAJ CERT.  

 

Odpowiedź 2 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wzorowania przez laboratorium akredytowane przez PAJ CERT.  

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w § 1 pkt. 4, który otrzymuje brzmienie:  

 

Wzorcowania wag mają być przeprowadzane wyłącznie przez Laboratoria wzorcujące posiadające akredytację Polskiego 

Centrum Akredytacji (PCA)  lub PAJ CERT. 

 

Zamawiający informuje, że pozostającym, aktualnym terminem składania ofert do ogłoszenia LI/5503/004/2022 jest max. 

11 lutego br., do godz. 900 - na Dzienniku Podawczym Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, ul. 

Prądnicka 80, 31 –202 Kraków (budynek A-V Szpitala, I p., hol główny) lub na platformie zakupowej.  

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie zawierającej dane uczestnika przetargu oraz opis: „Przetarg ofertowy 

LI/5503/004/2020 na „Przetarg ofertowy LI/5503/004/2022 na świadczenie usług w zakresie napraw, legalizacji i 

wzorcowania wag lekarskich, aptecznych, analitycznych i dziecięcych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana 

Pawła II. Nie otwierać przed godziną 930, dnia 11 lutego 2022 roku” lub z wykorzystanie platformy zakupowej. 
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