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

Pakiet nr 3 

 

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

3 nie wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu medycznego i technicznego 

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

3. 

- w zakresie punktu 14 – prosimy o wykreślenie zapisów w całości, specyfika przedmiotu zamówienia w 

zakresie pakietu 3 nie wymaga przyjazdu pracowników serwisu oraz czynności serwisowych w zakresie 

charakterystycznym dla urządzeń medycznych (w przypadku uznania reklamacji narzędzie endoskopowe 

podlega wymianie, a nie naprawie) 

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

3. 

 

Powyższe odpowiedzi do pytań stanowią korektę do odpowiedzi zamieszonych w dniu 13.10.2014r. z uwagi na 

błąd w numeracji poszczególnych zakresów. 

 

Pytanie II 
Pakiet 4 poz.3:  

Czy Zamawiający ma zamiar zakupić rejestrator holtera EKG bez oprogramowania monitorującego? Wskazuje 

na to zapis w pkt. 23 cyt.: „Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem”  

Wobec powyższego proszę o podanie nazwy oprogramowania, które posiada Zamawiający. 

Odpowiedź. Zamawiający zamierza zakupić rejestrator holtera EKG bez oprogramowania monitorującego. 

 

Wobec powyższego proszę o podanie nazwy oprogramowania, które posiada Zamawiający. 

Odpowiedź. HOICARD 24W 
 

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: 
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a) nazwa i adres Wykonawcy, 

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 20.10.2014r., przed 

godziną 10.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 20.10.2014r. 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 20.10.2014r. 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 
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