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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-26/14 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu medycznego: stacji pomiarowej, elektronicznej wagi 

krzesełkowej oraz miarki do pomiaru obwodu głowy" 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

 

Pozycja 1 
Stacja pomiarowa – 2 szt 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi wyposażonej w antypoślizgową platformę do określania 

wagi oraz elektroniczny pomiar wzrostu 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

Prosimy o dopuszczenie wagi, której wyniki są przesyłane za pomocą przewodu do komputera, z możliwością 

wydruku na zewnętrznej drukarce 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi z podziałką 

elementarną 100 g w cały zakresie ważenia (do 300 kg) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Prosimy o dopuszczenie wagi ze wzrostomierzem w zakresie 120-200 cm 

oraz podziałką 1 mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi: 

wymiary wagi: 520 x 1020 x 360 mm 

wymiary platformy: 360 x 60 x 310 mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi, na której 

wyświetlaczu cyfry mają ok 30 mm wysokości a na wyświetlaczu 

wzrostomierza ok 15 mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Prosimy o dopuszczenie wagi z funkcją TARA, HOLD, Auto-BMI, 

amortyzacja 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Czy Zamawiający wymaga aby waga była legalizowana i tym samym 

medyczna? Wagi nielegalizowane nie mogą być używane w placówkach 

służby zdrowia, gdyż brak legalizacji wagi naraża Zamawiającego na kare finansową do 5000 zł w przypadku 

kontroli.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Czy Zamawiający wymaga aby waga była zgodna z normą IEC 60601-1: Urządzenie medyczne zgodne z normami 

bezpieczeństwa (przycisk „on/włącz” w kolorze zielonym spełnia wymóg normy) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia warunków powołanej wyżej normy. 
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Pozycja 2 i 3 

Elektroniczna waga krzesełkowa 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi z 

podziałką elementarną 100 g w cały zakresie ważenia 

(do 300 kg) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi: 

wymiary wagi: 600 x 1100 x 800 mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe 

zapisy SIWZ. 

 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi, 

na której wyświetlaczu cyfry mają ok 30 mm 

wysokości 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi o 

masie własnej 19,3 kg 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

Prosimy o dopuszczenie wagi z drukarką przewodową? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia torby na zasilacz. Zasilacz zazwyczaj i tak jest połączony z wagą i 

nikt go nie wkłada do etui aby przejechać z waga w inne miejsce 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pozycja 2:  

 
Prosimy o dopuszczenie wagi, w której wyniki są przesyłane do komputera 

za pomocą kabla USB 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Pozycja 4: Miarka do pomiaru obwodu głowy 
 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie miarek o zakresie pomiaru 1-60 cm, podziałka 1 mm, wykonane z 

nierozciągliwego PCV, pakowane po 10 szt w opakowaniu 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zarówno pomiaru obwodu głowy jak i pomiaru symetrii 

twarzy. 
 

Pytanie 2 

W formularzu cenowym powyższego postępowania w pozycji 4 miarka do obwodów Pisza państwo 

ilość 30 szt. podejrzewam ze chodzi Państwu o 2 kpl. po 15 szt. gdyż tak sprzedaje producent czy 

mogę zmienić samodzielnie w formularzu cenowym na 2 szt.  
Odpowiedź: Zamawiający biorąc pod uwagę powyższą argumentację modyfikuje Zał. Nr 1B do SIWZ nadając mu 

brzmienie jak w załączniku do mniszego pisma.  

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, 
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b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa sprzętu medycznego: wagi krzesełkowej, stacji 

pomiarowej oraz drukarki, znak sprawy: DZP.272-26/14, nie otwierać przed 29.09.2014r., przed 

godziną 10.00.” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 29.09.2014r. 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 29.09.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

4) Załącznika 1B do SIWZ (Formularz cenowy), które otrzymują brzmienie jak w załączniku do 

niniejszego pisma 

 

 

 

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 

 

Załączniki: 

 Zmieniony załącznik nr 1B do SIWZ 
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