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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-21/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, pompy infuzyjnej, ssaka 

medycznego, wagi elektronicznej, inhalatorów dyszowych, wózków anestezjologicznych, stołu 

rehabilitacyjnego oraz cieplarki laboratoryjnej". 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:  

 

Pytanie 1 (Dot. pak. 2) 
1. Czy Zamawiający - w celu zwiększenia konkurencyjności - wydzieli pozycję 2 (pulsoksymetr mały) do 

osobnego pakietu, bądź dopuści możliwość złożenia oferty częściowej na wymienioną pozycję? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pulsoksymetr wyposażony w segmentowy wyświetlacz LED (o znacznie 

lepszej jasności i kontraście niż wyświetlacz LCD)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści puls oksymetr wyposażony w segmentowy wyświetlacz LED, natomiast 

przy rozdzielczości ≥ podanej w SIWZ . 

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 urządzenie o wymiarach 154 x 85 x 45mm i wadze mniejszej niż 370g? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pulsoksymetr zawierający instrukcję w języku polskim, nie posiadający 

komunikatów w języku polskim, ponieważ komunikacja z użytkownikiem odbywa się przy pomocy symboli, 

skrótów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

5. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie było wyposażone w alarm dźwiękowy oraz alarm 

świetlny (widoczny z każdej strony urządzenia) i posiadało zintegrowaną kieszeń na czujnik? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w alarm dźwiękowy oraz świetlny, 

natomiast nie wymaga, aby posiadało zintegrowaną kieszeń na czujnik. 

Pytanie 2 (Dotyczy Pakietu nr 6) 

Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą o wymiarach (szer. x wys. x gł.) min. 620 x 190 x 358 

oraz wzrostomiarkę o zakresie pomiarowym min. 35-80 mm? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wagę o zaproponowanych wymiarach, oraz wymaga 

wzrostomiarki o zakresie pomiarowym min. 35-80 cm. Jednocześnie informuje, iż zmienia wymóg w zakresie 

pakietu nr 6, poz. 28 na następujący: Wzrostomiarka o zakresie pomiarowym min. 35 – 80 (cm.). 

Pytanie 3  

Pakiet nr 3 (Pompa infuzyjna objętościowa lp. 14) 

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę z szybkością dozowania w zakresie od 0,1 do 1500 

ml/h programowaną co 0,1 ml/h w zakresie od 0,1 do 99,9 ml/h tzw. Tryb pracy mikro, a w zakresie 

1-1500 ml/h co 1 ml tzw. Tryb pracy makro? 

Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego przez zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

 

Pytanie 4 (Pakiet nr 3 Pompa infuzyjna objętościowa lp. 15) 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z maksymalną objętością do podania w zakresie 

od 0,1- 9999 ml programowaną w zakresie od 0,1-999,9 ml co 0,1 ml tzw. Tryb pracy mikro 

natomiast w zakresie 1-9999 ml programowaną co 1 ml tzw. Tryb pracy makro? 

Proponowane rozwiązanie jest inne niż wymagane przez zamawiającego natomiast nie odbiega od 

standardów stosowanych w medycynie ze względu na fakt że płyny podawane pacjentom powyżej 

999,9 ml nie wymagają regulacji nastawy infuzji co 0,1 ml. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

Pytanie 5 Pakiet nr 3 (Pompa infuzyjna objętościowa lp. 15) 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z szybkością w trybie KVO 1-20 ml/h? 

Proponowany parametr jest lepszy od wymaganego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

Pytanie 6 (Pakiet nr 4) 

Szafka przyłóżkowa 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której wysokość wynosi 840 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której głębokość wynosi 400 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 7 (Pakiet nr 4 szafka przyłóżkowa) 

1. Czy Zamawiający dopuści szafki o konstrukcji z blachy ocynkowanej, w której czoła szuflad i drzwiczki 

oraz blaty wykonane są z płyty dekoracyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach blatu głównego 590x 337 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której  drzwi nie są wyposażone w mechanizm samodomykający? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

4. Czy w rozumieniu zapisu. pkt. 25 tabeli parametrów technicznych Zamawiający dopuści szafkę z 

możliwością umieszczenia butelki czy też gazet w specjalnie wyprofilowanej i posiadającej zabezpieczenie 

przed wypadaniem przedmiotów bocznej części szafki? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę w kolorze zbliżonym do RAL 6034 bądź innym- bardziej neutralnym np.  

beżowym? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

Pytanie 8 (Pakiet nr 7 wózek anestezjologiczny) 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości bez nadstawki 910 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z wysokoodpornego tworzywa Baydur porównywalnego ze 

stalą nierdzewną,  zapewniającego lekkość i minimum hałasu podczas przemieszczania wózka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

3. Czy Zamawiający wymaga wózka  wykonanego z wysokoodpornego tworzywa Baydur porównywalnego ze 

stalą nierdzewną , zapewniającego lekkość i minimum hałasu podczas przemieszczania wózka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kółka o średnicy 120 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 
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5. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pięć szuflad, z czego 3 o wys. 100 mm a dwie o wys. 150 

mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysunięciu szuflad 95%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek bez systemu samodomykającego szuflad? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym obciążeniu szuflad na poziomie 3 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek z ergonomicznym uchwytem do przetaczania umiejscowionym w 

specjalnie wyprofilowanym blacie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem posiadającym podwyższone  z 4 stron brzegi zabezpieczające 

przed rozlaniem się czy upadkiem akcesoriów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

11. Czy w rozumieniu zapisów pkt. 30 tabeli parametrów technicznych  Zamawiający dopuści wózek 

wyposażony w nadstawkę z 11 pojemnikami umieszczonymi w 2 rzędach, w dolnym rzędzie 5 większych, w 

górnym 6 mniejszych: pojemniki uchylne, transparentne (możliwość szybkiej identyfikacji zawartości)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

12. Czy Zamawiający dopuści uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie kubka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

Pytanie 9 (pakiet nr 8 – cieplarka laboratoryjna) 

W opisie wymaganych parametrów technicznych, w pkt. 44 napisano, że urządzenie powinno mieć możliwość 

ustawienia jednej cieplarki na drugiej, przy czym w tego typu rozwiązaniach stosuje się dwupoziomowy stolik. 

Proszę o sprecyzowanie czy każda z dwóch cieplarek powinna być dostarczona z dwupoziomym stolikiem, czy 

też stolik powinien być jeden dla dwóch cieplarek? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stolik powinien być jeden dla dwóch cieplarek. 

Pytanie 10 (pakiet nr 8 – cieplarka laboratoryjna) 

W ile półek powinna być wyposażona cieplarka? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż cieplarka powinna być wyposażona w 7 półek. 

Pytanie 11 (pakiet nr 8 – cieplarka laboratoryjna) 

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę, która nie jest wpisana do rejestru wyrobów medycznych ale posiada 

certyfikat CE? Urządzenie tego typu nie wymaga wpisu do rejestru wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 12 (Pakiet nr 7 – Wózek anestezjologiczny – 2 szt.) 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja wykonana jest ze stali 

lakierowanej proszkowo oraz aluminium, osłonięta wysokiej jakości tworzywem sztucznym (HDPE)? 

Proponowane rozwiązanie to materiał charakteryzujący się wysoką wytrzymałością i trwałością, odporny na 

uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV o najlepszych właściwościach 

użytkowych stosowanych w medycynie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony cztery koła o średnicy 120 mm? 

Oferowany parametr różni się jedynie o 5 mm od wskazanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony ergonomiczne uchwyty do 
przetaczania, zainstalowane z obydwóch stron wózka? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym 

przez Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 
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4. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w blat z burtami zabezpieczającymi z 

czterech stron? Proponowany parametr jest lepszy, niż opisany przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w nadstawkę nad blatem składającą się z 

12 małych pojemników o wymiarach 600 x 115 x 90 mm i 5 dużych pojemników  w wymiarach 600 x 165 x 

110 mm z możliwością zamocowania w pojemnikach identyfikatorów zawartości? Oferowane wymiary różnią 

się nieznacznie od wskazanych przez Zamawiającego,  w niczym nie pogarszając walorów użytkowych wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający wszystkie szuflady zamykane na 

niezależny zamek? Proponowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

7. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający prostokątny pojemnik na ostre przedmioty 

z wewnętrznym jednorazowym, wymiennym wkładem, mocowany do boku wózka                                                  

i łatwo demontowalny, bez konieczności stosowania dodatkowego „uchwytu” i „kosza” (dot. pkt. 34 i 36)? 

Proponowane rozwiązanie będzie bardziej praktyczne, niż wskazane przez Zamawiającego, wymienny 

pojemnik mocowany jest w wygodny sposób do wózka i poprawia jego funkcjonalność. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, w którym akcesoria instalowane są na bocznych 

„drabinkach” umożliwiających dowolną aranżację elementów wyposażenia? Proponowane rozwiązanie będzie 

równie wygodne jak opisane przez Zamawiającego i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych 

przez danego producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający odbojnice znajdujące się                                                                                  

u podstaw narożników i boków wózka? Proponowane rozwiązanie będzie wystarczające, aby zabezpieczyć 

wózek ściany przed uszkodzeniami. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie . 

10.  Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w nadstawkę nad blatem                                                                                                

z dwoma rzędami pojemników (do wyboru przez Zamawiającego, 4, 5 lub 6 pojemników) oraz półkę na ssak? 

Proponowane rozwiązanie będzie równie praktyczne, jak wskazane przez Zamawiającego i  wynika jedynie z 

rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 

Pytanie 13 (Dotyczy:  PAKIET NR 6 -  WAGA NIEMOWLĘCA) 

1. Czy Zamawiający dopuści wagę niemowlęcą posiadającą wymiary:  

szer. 620 x  wys. 190x gł. 358 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie . 

2. Czy Zamawiający dopuści wagi niemowlęce, które nie wymagają przeglądów serwisowych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuści wagi niemowlęce takie, które  tylko w okresie gwarancji 
nie wymagają serwisu. 

Pytanie 14 (Pakiet nr 4) 

1. Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie  

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 400 mm, co różni się od parametru 

oczekiwanego tylko o 2 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 15 (Pakiet nr 7 – Wózek anestozjolohiczny – 2 szt.) 

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: 600 x 500 x 1000 mm  / dł. x szer. 

x wys. bez nadstawki?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie . 
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2. Czy Zamawiający dopuści wysuwany dodatkowy blat do pisania wykonany z blachy o udźwigu powyżej 5 

kg? Materiał , z którego będzie wykonany dodatkowy blat, biorąc pod uwagę jego przeznaczenie,  nie ma 

wpływu na funkcjonalność całego wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuje 

SIWZ w następującym zakresie:  

1) Pkt. 3.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o 

wyrobach medycznych (nie dotyczy pakietu nr 8 – cieplarki laboratoryjnej) 

2) Pkt. 4.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Okres realizacji zamówienia – dla pakietów 1-3 oraz 5-8 wynosi 6 tygodni od dnia podpisania umowy, 

dla pakietu nr 4 wynosi 7 tygodni od dnia podpisania umowy. 

3) Pkt. 6.6.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Dokumenty potwierdzające, że zaoferowany sprzęt, będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do 

obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. r. o wyrobach medycznych: certyfikat CE i/lub 

wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (nie dotyczy pakietu nr 8 – cieplarki laboratoryjnej). 

4) Pkt. 10.9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, 

pompy infuzyjnej, ssaka medycznego, wagi elektronicznej, inhalatorów dyszowych, wózków 

anestezjologicznych, stołu rehabilitacyjnego oraz cieplarki laboratoryjnej”, znak sprawy: 

DZP.272-21/13, nie otwierać przed 08.07.2013r., przed godziną 10.00” 

 

5) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Oferty winny być złożone w terminie do 08.07.2013r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

6) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 08.07.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie.” 

 

7) załącznika nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 8, poz. 48,  która otrzymuje brzmienie:  

wraz z ofertą dołączyć  certyfikat zgodny z PN-EN ISO 9001. 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część 

SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 


