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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 (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? Oferowane urządzenie posiada przełącznik z butli na butlę. 

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

przełącznik automatyczny. 

 

Pytanie 2 (pakiet nr 1) 
Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnych wymiarach 640x420x850mm?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 3 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny o wymiarach zewnętrznych 

wynoszących: szerokość 600mm, głębokość 580mm i wysokości (bez nadstawki) wynoszącej 

980mm? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 4 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny z dolną szufladą o wysokości 

300mm, z dwoma środkowymi szufladami o wysokości 150mm, z dwoma górnymi szufladami o 

wysokości 75mm? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 5 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny ze składanym dodatkowym 

blatem do pisania z tworzywa ABS? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie z uwagi na brak miejsca na dodatkowy 

blat w pomieszczeniu,  w którym będzie znajdować się wózek. 

Pytanie 6 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny z nadstawką z 12 małymi 

pojemnikami o wymiarach: 600x98x112 mm i 5 dużymi pojemnikami o wymiarach 

600x141x164mm? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 7 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny z dyspenserem rękawic 

o wymiarach: 140x85x200mm? 
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Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny z 4 odbojnikami w kształcie 

litery L zamontowanymi w czterech dolnych rogach korpusu wózka? 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 9 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w ergonomiczny 

uchwyt do przetaczania zamocowany z prawej strony wózka? 
Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 10 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni? 
Odpowiedz: Zamawiający w odpowiedziach z dnia 05.07.2012 wydłużył termin realizacji do 6 tygodni. 

 

Pytanie 11 (pakiet nr 4) 

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia określony w pakiecie 4 nie podlega rygorom ustawy o 

wyrobach medycznych zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 3.4 i pkt. 

6.5.2 SIWZ i § 2 projektu Umowy oraz załączniku nr 1B do SIWZ pkt. 3, tj. o konieczności posiadania 

przez oferowany przedmiot zamówienia deklaracji lub certyfikatu zgodności na przedmiot oferty, 

wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.20110 r.) na rzecz Atestu 

higienicznego potwierdzającego przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia 

szpitali i gabinetów medycznych”, które to dokumenty jednoznacznie potwierdzą, że oferowane 

wózki są dopuszczone do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych i stomatologicznych? 
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 12 Prosimy o modyfikacje § 5 ust. 4 wzoru umowy na:  

„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.” 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża gody n powyższym zakresie. 

 

Pytanie 13 Prosimy o modyfikacje § 10 ust. 3 wzoru umowy na:  

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % 

niedostarczonego sprzętu  za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. W 

przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikację § 10 ust. 3 wzoru umowy: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % 

jednostkowej ceny umownej niedostarczonego sprzętu  za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, 

o którym mowa w § 2 ust. 1. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym.” 

 
Pytanie 14 Prosimy o modyfikacje § 10 ust. 5 wzoru umowy na:  

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2% wartości 

wadliwego sprzętu  za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie 

określonym w § 5 ust.4.” 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikację§ 10 ust. 5 wzoru umowy: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 
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% jednostkowej ceny umownej wadliwego sprzętu  za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji 

naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.4.” 
 

 

 

 

Wyjaśnienia i zmiana  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 

 

 


