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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ 

 

 

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  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanej marki LIFEPAK, z zakresem dwufazowej 

energii od 2 do 360J? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego. 

Odpowiedz: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanej marki LIFEPAK, z ekranem kolorowym o 

przekątnej 8,5 cala w technologii LCD TFT  z aktywną matrycą o rozdzielczości 320x340 pikseli? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanej marki LIFEPAK, z pomiarem tętna w 

zakresie od 20 do 300 bpm? Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego. 

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanej marki LIFEPAK, bez możliwości pomiaru 

oddechów? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanej marki LIFEPAK, z możliwością rozbudowy 

o moduł SpO2 i stymulacji przez skórnej, bez możliwości pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanej marki LIFEPAK, z pamięcią wewnętrzną 

100 epizodów pacjenta z możliwością zapisu 45 minut ciągłego zapisu EKG oraz możliwością 

bezprzewodowego transferu danych na inne nośniki pamięci typu SD? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 7 
Czy Zamawiający wymaga aby w trybie AED defibrylator był wyposażony w algorytm wykrywający artefakty 

ruchowe, chroniąc tym samym pacjenta przed błędną interpretacją zakłócenia ruchowego jako rytmu do 

defibrylacji? Jest to standard w defibrylatorach z trybem AED. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby w trybie AED defibrylator był wyposażony w algorytm wykrywający 

artefakty ruchowe, chroniąc tym samym pacjenta przed błędną interpretacją zakłócenia ruchowego jako 

rytmu do defibrylacji. 

 

 

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

SIWZ w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 10.10. 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 defibrylatora” znak sprawy: DZP.272-19/12, 

nie otwierać przed 02.08.2012, przed godziną 10.00 

 

 

2) Pkt. 11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty winny być złożone w terminie do 02.08.2012 do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

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

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 02.08.2012 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego na sali 

konferencyjnej (budynek Administracji, przyziemie) przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

 

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 

 

 


