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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: 

 

Pytanie I 

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o wyjaśnienia dotyczące pozycji 2 w pakiecie nr 4 - 

statywy medyczne - co Zamawiający rozumie pod pojęciem „prowadnica rury”. 

Odpowiedź. Zamawiający pod pojęciem „prowadnica rury” rozumie :kolumnę wysoką do wsuwania 

teleskopowo rury posiadającej 4-ramienny uchwyt do zawieszenia pojemników z płynami infuzyjnymi.  

 

Pytanie II 

Pakiet 4 Prosimy o rezygnację z wymogu szkolenia personelu.  

Rejestrator holterowski jest Państwu znany skoro Państwo na takim pracujecie, stojak na kroplówki jest 

urządzeniem, z którego raczej nie trzeba nikogo szkolić  waga niemowlęca jest urządzeniem tak prostym w 

obsłudze, że szkolenie dla wykwalifikowanego personelu wydaje się być zupełnie zbędne.  

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
Poz. 1: Elektroniczna waga niemowlęca:  

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi o wymiarach 560 x 175 x 325 mm. Parametr ten tylko 

nieznacznie różni się od wymaganego i nie ma żadnego wpływu na warunki użytkowe sprzętu 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi pracującej w temperaturach 0-40 st C. Jest to parametr 

lepszy od wymaganego w specyfikacji 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.  

poz. 2: Statyw medyczny  

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie statywu z pięcioramienną podstawą jezdną o średnicy ok 50 

cm, z blokadą na dwa kółka wykonanych z tworzywa sztucznego 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Czy poprzez zapis „rura długa o średnicy min 2,5 cm” Zamawiający rozumie że jedna z dwóch rur (węższa lub 

szersza) ma mieć średnice  min 2,5 cm? Nie może być 2 rur, które wchodzą w siebie teleskopowo o równej 

średnicy 

Odpowiedź. Zamawiający informuje iż chodzi o rurę szerszą.  

poz. 3: Rejestrator holterowski EKG 

Prosimy o podanie czy klucz zabezpieczający, który jest w posiadaniu Zamawiającego ma wyjście USB czy 

Hasp? Istnieje ryzyko, że Zamawiający posiada bardzo stare oprogramowanie, które nie będzie 

współpracowało z nowym holterem.  

Odpowiedź. USB. 
Czy, jeżeli w przypadku kiedy klucz znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego posiada Hasp, to 

Zamawiający wymaga dostarczenie Holtera wraz z oprogramowaniem niezbędnym do pracy urządzenia?   

Odpowiedź. Z uwagi na odpowiedź w pytaniu wcześniejszym – nie dotyczy.  

 

Pytanie III 

 Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych 

Pakiet nr 3 
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Czy z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia w tym pakiecie są materiały eksploatacyjne do endoskopów 

(butelka na wodę do gastroskopu, szczypce biopsyjne gastroskopowe i kolonoskopowe), a nie sprzęt medyczny 

(Jak w przypadku pozostałych pakietów) Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści w/w załącznika w 

następujący sposób: 

- w zakresie punktu 8 na zapis: „wraz z dostawą instrukcja obsługi w języku polskim” (nie istnieją materiały 

dotyczące instalacji przedmiotu zamówienia, ponadto instrukcja obsługi w jednym egzemplarzu w tym 

wypadku powinna być zupełnie wystarczająca); 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

- w zakresie punktu 5 - prosimy o wyrażenie zgody na 12-miesięczny okres gwarancji, ponieważ jest to 

typowa gwarancja udzielana przez producentów narzędzi endoskopowych (także ze względu na ich żywotność) 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

- w zakresie punktu 11 – prosimy o wykreślenie zapisów w całości, przedmiot zamówienia w zakresie 

pakietu3 nie wymaga przyjazdu pracowników serwisu oraz czynności serwisowych w zakresie 

charakterystycznym dla urządzeń medycznych (w przypadku uznania reklamacji narzędzie endoskopowe 

podlega wyminie, a nie naprawie)  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

 

 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Pakiet nr 3 

- § 4 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słów: „kartę gwarancyjną” dla asortymentu z Pakietu nr 3 (dla 

materiałów eksploatacyjnych nie wystawiane są karty gwarancyjne) 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

- § 4 ust. 3 

Czy dla asortymentu z pakietu 3 – Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie całego ustępu 3 – zapisy te są 

charakterystyczne dla dostaw sprzętowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

- § 5 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia 

naprawy sprzętu lub rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin w dni robocze, od dnia przesłania akcesoriów 

do serwisu Wykonawcy na jego koszt.” 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

- § 5 ust. 6 

Czy dla asortymentu z pakietu 3 – Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie całego ustępu 6 – zapisy te są 

charakterystyczne dla dostaw sprzętowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

- § 5 ust. 9 

Czy dla asortymentu z pakietu 3 – Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie całego ustępu 6 – zapisy te są 

charakterystyczne dla dostaw sprzętowych. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycje zmian jednakże tylko w zakresie Pakietu nr 

3. 

 

 

Ponadto Zamawiający 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: pulsoksymetru przenośnego, pompy 

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

medycznych, rejestratora holterowskiego EKG, znak sprawy: DZP.272-31/14, nie otwierać przed 

17.10.2014r., przed godziną 10.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 17.10.2014r. 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 17.10.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

 

 

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 

 

 


