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NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-35/12 

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 

Pkt. 14     

Czy Zamawiający wymaga aby pompa współpracowała ze strzykawkami o pojemnościach 5ml, 10ml, 20ml, 

30ml, 50/60ml producentów zarówno krajowych jak i zagranicznych ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pompa współpracowała ze o pojemnościach 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 

50/60ml producentów zarówno krajowych jak i zagranicznych 

 

Pytanie 2  

Pkt. 16, 17, 20     

Czy Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się z wykorzystaniem wyświetlacza 

alfanumerycznego i poprzez komunikaty prezentowane w języku polskim  

(polska wersja językowa menu ułatwiająca programowanie) ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się z wykorzystaniem 

wyświetlacza alfanumerycznego i poprzez komunikaty prezentowane w języku polskim. 

 

Pytanie 3  

Pkt. 19        

Czy Zamawiający wymaga programowalnej standardowo w zakresie 0-5 ml/h co 0,1 ml/h funkcji 

utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji (KVO) i programowalnej funkcji stand-by:  

1sek-24godz ? 
Odpowiedz: Zamawiający wymaga  programowalnej standardowo w zakresie 0-5 ml/h co 0,1 ml/h funkcji 

utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji (KVO) i programowalnej funkcji stand-by:  

1sek-24godz. 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuści pracę pompy przy zasilaniu z baterii wewnętrznej min 4h przy prędkości 

100 ml/h i min 20h przy prędkości 5 ml/h  
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 5  

Pakiet nr 1 – ssak medyczny i pulsoksymetr przenośny 

-  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 ssaka medycznego. Pozwoli to  

    większej liczbie zainteresowanych  złożyć swoje oferty,  a przez to uzyskać Zamawiającemu 

    najkorzystniejszą cenę.   
.  
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Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  

Pytanie 6  

dotyczy pakietu nr 3 – łóżeczka dziecięce 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 840 mm? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  

Pytanie 7  

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1660 mm? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysokością leża regulowaną w zakresie 740 – 1040 mm? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 9  

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 10  

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi regulowanymi za pomocą sprężyn gazowych? Pedał 

regulacji wysokości barierek znajduje się obok kół jezdnych – w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 11  

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości poręczy bocznych w zakresie 840 – 1550 mm? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie 12 (pakiet nr 4) 

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 11.01.2013r. A jeśli nie, to o ile jest w stanie 

wydłużyć ten termin. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

 

 

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 

 


