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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 pakiet nr 3-łóżeczko dziecięce 

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce o szerokości całkowitej 800mm?  Oferowane 

rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżeczka i bardzo dobrze sprawdza 

się w praktyce 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 2  

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce o długości całkowitej 1620mm? Oferowany parametr 

nieznacznie różni się od wymaganego i żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność łóżeczka 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce z regulacją wysokości leża od podłoża 86-117cm za 

pomocą 10 stopniowego systemu zapadkowego? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane 

dla potrzeb użytkowych łóżeczka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 4  

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce z ręczną regulacją oparcia pleców w zakresie do 78°? 

Oferowany parametr jest lepszy  
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 5  

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości poręczy bocznych w zakresie 1135-1665mm? 

Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżeczka i bardzo 

dobrze sprawdza się w praktyce.  

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  

Pytanie 6  

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce z pozycją Trendelenburga i anty-Trendelenburga 10°? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.  
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Pytanie 7  

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko wyposażone w 4 koła o średnicy 120mm? Oferowane 

rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego i  bardzo dobrze sprawdza się w praktyce 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dziecięce w kolorze żółtym-8szt. i niebieskim-2szt.?Oferowane 

rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność łóżka a charakteryzuje się nowoczesnym 

design 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 9 Dotyczy PAKIETU nr 1 -SSAK MEDYCZNY 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o maksymalnym przepływie  

30 l/min, Maksymalne podcisnienie - 85 kpa, waga ssaka bez wózka 8 kg, wymiary 380 x 290 x 520 

mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

 
Pytanie 10  

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pulsoksymetry do osobnego pakietu? 
Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 11  

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 10? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 12 

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

wartości brutto opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi  / w 

przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie 

określonym w § 5 ust.4. 

a) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi, 

b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie 

określonym w § 5 ust.4 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie 

gwarancji/rękojmi  / w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie 

określonym w § 5 ust.4. 
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 

 


