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wg rozdzielnika 
 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-15/12 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa sprzętu medycznego". 

 

 
 

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 pytanie:  

 

Pytanie 1 (Dotyczy zapisów SIWZ) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 do 6 

tygodni od dnia zawarcia umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem 

zamówienia są wózki anestezjologiczne, które konfigurowane są zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces 

ich produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto 

wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co 

znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym w zakresie.  

Związku z powyższym modyfikacji ulega:  

1) Pkt. 4.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Okres realizacji zamówienia – 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy”. 

2) §2 ust. 1 umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie:  „Wykonawca zobowiązuje się 

do dostarczenia sprzętu stosownym transportem wraz z wyładunkiem, w ciągu 6 tygodni od dnia 

podpisania niniejszej umowy”.   

3) Pkt. 6 załącznika nr 1B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia/zestawieniu parametrów 

technicznych), który otrzymuje brzmienie: „Termin dostawy 6tygodni od dnia podpisania umowy”.  

 
Pytanie 2 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością 

płynnej regulacji w zakresie od 0 do 93 kPa? Użytkownik ma możliwość zastosowania podciśnienia w zakresie 

od 0 do 30 kPa, a zatem może zastosować w zależności od swoich potrzeb także podciśnienie na poziomie 90 

kPa. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę 

parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie 

pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 70 l/min ? Nadmieniamy, iż nasz ssak posiada możliwość 

precyzyjnego doboru wydajności ssania co pozwala na dostosowania siły ssania do potrzeb personelu 

medycznego w tym także na poziomie 60 l/min. Zapis ten nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej i ma 

na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu 

medycznego. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie 

 

Pytanie 4 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o maksymalnym przepływie 45 l/min i 

podciśnieniu 90 kPa? 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 5 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy ciągłej na sali operacyjnej, 

którego waga nie przekracza 22,50 kg, z podstawą jezdną umieszczoną na czterech kółkach umożliwiającą 

płynne i szybkie przemieszczanie ssaka? Ze względu na w pełni mobilną podstawę jezdną, waga w/w ssaka nie 

ma znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa z żaden sposób na funkcjonalność urządzenia.? 

Proponowane rozwiązanie zapewnia komfort pracy przy długotrwałych zabiegach, dwa kółka podstawy jezdnej 

wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą przypadkowe, niekontrolowane przesunięcie ssaka a podstawa 

jezdna cechuje się wysoką funkcjonalnością i mobilnością.  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

Pytanie 6 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy ciągłej na sali operacyjnej, 

którego waga nie przekracza 23,70 kg, z podstawą jezdną umieszczoną na czterech kółkach umożliwiającą 

płynne i szybkie przemieszczanie ssaka? Ze względu na w pełni mobilną podstawę jezdną, waga w/w ssaka nie 

ma znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa z żaden sposób na funkcjonalność urządzenia.? 

Proponowane rozwiązanie zapewnia komfort pracy przy długotrwałych zabiegach, dwa kółka podstawy jezdnej 

wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą przypadkowe, niekontrolowane przesunięcie ssaka a podstawa 

jezdna cechuje się wysoką funkcjonalnością i mobilnością.  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

Pytanie 7 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny o wymiarach 96x43x34 cm? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  
 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający oczekuje aby poziom hałasu ssaka nie przekraczał 42 dB? 

Odpowiedz: Zamawiający wymaga, aby poziom hałasu ssaka mieścił się w granicy do 60 dB.  

 
Pytanie 9 (pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wysokości od podłoża do blatu 920 mm? 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 10 (pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z szufladami o wymiarach: 1x270 mm, 2x120 mm, 

2x90mm i całkowitej wysokości wewnętrznej 690 mm? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 11 (pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek z nadstawką składającą się z: 2 x szereg 6 pojemników 

600x113x75 mm oraz 1 szeregu 5 pojemników o wymiarach 600x164x110 mm? Rozmiary pojemników w 

żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność wózka. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

 

Pytanie 12 (pakiet nr 4) 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania dyspenser na rękawice regulowany? Dyspenser pozwala na montaż 

wszystkich dostępnych na rynku opakowań rękawic. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 13 (pakiet nr 4) 
Prosimy o doprecyzowanie ile szyn opisanych w pkt. 39 Zamawiający wymaga  

Odpowiedz: Zamawiający wymaga 3 szyn. 
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Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z krążkami odbojowymi na każdym kole w miejsce 

wymaganej listwy odbojowej? Rozwiązanie oferowane jest równoważne do wymaganego i w żaden sposób nie 

wpływa na jakość i funkcjonalność wózka. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie.  

 

Pytanie 15 (pakiet nr 4) 
Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności CE na wyrób medyczny, a wózek zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych nie spełnia definicji wyrobu medycznego. W związku z powyższym oznakowanie 

wózków znakiem CE oraz wystawienie dokumentów zgodności z dyrektywa o wyrobach medycznych jest 

sprzeczne z obowiązującym prawem. Zatem wzywamy Zamawiającego do usunięcia /odstąpienia od zapisu w 

SIWZ dostarczenia deklaracji CE w zakresie pakietu nr 4. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowych zapisów SIWZ. W opinii 

Zamawiającego wózek anestezjologiczny jest wyrobem medycznym związku z czym Zamawiający podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 16 (pakiet nr 1, poz. 15) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z maksymalnym przepływem 40lmin  

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.. 

 
Pytanie 17 (pakiet nr 1, poz. 16) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z maksymalnym podciśnieniem 95kPa  

Odpowiedz: Zamawiający dopuści proponowany ssak jednakże z zastrzeżeniem, iż ssak ten posiada płynną 

regulację. 
 

Pytanie 18 (pakiet nr 1, poz. 20) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak nie posiadający przełącznika do            

 automatycznego wyboru butli ssącej 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 19  (pakiet nr 1, poz. 26) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wymiarach 370x850x290mm  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

Pytanie 20 (pakiet nr 1, poz. 15) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z maksymalnym przepływem 80l  
Odpowiedz: Zamawiający dopuści proponowany ssak jednakże z zastrzeżeniem, iż ssak ten posiada płynną 

regulację. 

 
Pytanie 21 (pakiet nr 1, poz. 19) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak z butlami o pojemności 3l. 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 22 (pakiet nr 1, poz. 24) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o masie 24kg  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 23 (pakiet nr 1, poz. 26) 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wymiarach 540x950x440mm. 

Odpowiedz Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 24 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym przepływie 70 l/min i maksymalnym podciśnieniu 95 kPa oraz 

wymiarach 430x270x830 mm? 

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuści proponowany ssak jednakże z zastrzeżeniem, iż ssak ten posiada płynną 
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regulację. 

Pytanie 25 (pakiet nr 3) 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu nieużywane, fabrycznie nowe pulsoksymetry z rokiem 

produkcji 2011.?  

Pozytywna odpowiedź na pytanie pozwoli na ewentualną szybszą dostawę sprzętu. 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.. 

 

Pytanie 26 (pakiet nr 3, poz. 13) 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, o masie 4,5 kg ? Ta niewielka różnica 

parametru oferowanego w żaden sposób  

nie będzie miała wpływu na komfort eksploatacji urządzenia.  

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 

 

Pytanie 27 (pakiet nr 3, poz. 53) 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, z zakresem pomiaru pulsu w przedziale 

25÷254/min. Podany zakres jest wystarczający do prawidłowego monitorowania parametrów fizjologicznych 

człowieka. 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 28 (pakiet nr 2, poz. 22) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy infuzyjnej z akumulatorem wewnętrznym – czas pracy na 

akumulatorze min.5 godz. przy prędkości 5 ml/h? Pompy nasze są wyposażone w wejście : zasilanie w karetce 

12-15 V DC co daje możliwość korzystania z każdego rodzaju zasilania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 29 (pakiet nr 2) 
Czy Zamawiający wymaga aby pompa posiadała zabezpieczenie przed zalaniem z zewnątrz z czterech stron tz. 

bryzgoszczelność klasy IPX 4 ? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymagane jest zabezpieczenie przed zalaniem z zewnątrz z czterech 

stron tzn. bryzgoszczelność klasy IPX 4. 

 

 

Pytanie 30 (pakiet nr 2) 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowana pompa strzykawkowa  posiadała możliwość mocowania strzykawki 

od góry pompy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby pompa strzykawkowa posiadała możliwość mocowania 

strzykawki od góry pompy. 

 
Ponadto zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:  

1) w zakresie  pkt. 5.1.1. oraz 6.1.2. SIWZ, w których Wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 

zostaje zmieniony na załącznik nr 5 do SIWZ, 

2) w zakresie  załączników do SIWZ (str. 8 SIWZ), które przybierają następującą numerację: 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:                                                         

Załącznik nr 1A  – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 1B (Załącznik do umowy) – Opis przedmiotu zamówienia/Zestawieniu parametrów 

technicznych  

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 

Załącznik nr 4  – Projekt umowy     
Załącznik nr 5  – Wykaz dostaw     

3) poprzez dodatnie załącznika nr 5 – wykaz dostaw, który otrzymuje brzmienie: 
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Zał. nr 5 do SIWZ 

 

 

 

Wykaz wykonanych dostaw 

 

L.p. 
Nazwa i adres 

Zleceniodawcy 

Opis 

dostawy 

Termin 

wykonywania 

Wartość 

(w zł brutto) 

 

   

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

 

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, z mocy ustawy (art. 26 ust. 2b 

ustawy pzp) wykonawca ma obowiązek udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia.  

 

W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów w załączeniu pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu tego zamówienia. 

 

 

 

 

........................................................                         ....................................................................... 
Miejscowość, data                                                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Otrzymują: 

� Wykonawcy, którzy zadali pytania 

� strona internetowa Zamawiającego 

� a/a 

 

 


