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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-31/14 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu medycznego: pulsoksymetru przenośnego, pompy infuzyjnej 

jednostrzykawkowej, akcesoriów do gastroskopu, elektronicznej wagi niemowlęcej, statywów medycznych, 

rejestratora holterowskiego EKG" 

 

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: 

 

Pytania I 

dotyczące pozycji 2 w pakiecie nr 4 - statywy medyczne. 

1. Czy opis „kółka wykonane z szarego tworzywa” oznacza, że Zamawiający wymaga kółek z bieżnikiem 

szarym wykonanym z tworzywa sztucznego nie brudzącego podłogi.  

Odpowiedź: Tak. 

2. Czy opis „prowadnica rury” oznacza, że Zamawiający wymaga rączki mocowanej do statywu przeznaczonej 

do przemieszczania statywu. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytania II 

Pakiet 1 

1. Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z czasem pracy na zasilaniu akumulatorowym 8 godzin? 

Odpowiedź: Nie. 

2. Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiarowym częstości pulsu od 20 do 254 

bpm? 

Odpowiedź: Nie. 

3. Ad. 25. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z dokładnością pomiaru częstości pulsu +/- 3 bpm? 

Odpowiedź: Nie. 

4. Ad. 26. 27. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z LCD TFT o przekątnej 8.4”, nieposiadający 

wyświetlaczy LED?  

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytania III 

Pytanie: 1 

Pakiet Nr 1- Pulsoksymetr przenośny 

Czy zamawiający dopuści do przetargu załączenie folderu producenta w języku angielskim – dopuszczenie 

powyższego parametru w znacznym stopniu ułatwi weryfikację parametrów zaproponowanego pulsoksymetru? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza załączenie do oferty dokumentacji technicznej/serwisowej 

oraz certyfikatu CE w języku angielskim we wszystkich 4 pakietach. 

 
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 
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