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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 

Pakiet nr 3 – Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 3 poz 1 – butelka z drenem na wodę. Dzięki 

rozdzieleniu pakietu nr 3 będziemy mogli złożyć Państwu ofertę na kleszczyki biopsyjne, bardzo wysokiej 

jakości, produkowane w Polsce. Będziecie mieli Państwo możliwość wyboru spośród większej liczby 

Wykonawców.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycje.  

 

Pytanie II 

Pakiet 1 Pulsoksymetr przenośny 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by pulsoksymetr posiadał zakres pomiaru pulsu od 20-250 bpm? 

Odpowiedź. Nie. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Zakres pomiaru saturacji wynosił od 1-100%?  

Odpowiedź. Nie. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dokładność w zakresie pulsu wynosiła  +/- 3 cyfry? 

Odpowiedź. Nie. 

4. Czy zamawiający  dopuści urządzenie z 1 wyświetlaczem TFT LCD prezentującym wszystkie  graficzne i 

numeryczne  informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze? 

Odpowiedź. Tak. 

5. Czy Zamawiający formułując zapis: ” Możliwość zastosowania wózka pod aparat z mechanizmem 

szybkiego mocowania, na pięciu obrotowych kołach jezdnych z min dwoma hamulcami, z dwoma półkami 

na akcesoria i rączką do przesuwania wózka”, wymaga, by pulskosymetr był dostarczony wraz  z 

wózkiem?  

Odpowiedź. Nie. 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia, które posada Funkcję przywołania 

pielęgniarki, ale nie ma możliwości pracy w sieci centralnego monitoringu? 

Odpowiedź. Nie. 

 
 

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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