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Kraków, 18 czerwca 2015r. 

 

wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-8/15 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa sprzętu medycznego" 

 

ODPOWIEDZI 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: 

 

Dotyczy Pakietu nr 2: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1 z pakietu nr 2? Wydzielenie 

pozwoli na przedstawienie konkurencyjnej oferty wysokiej jakości pulsoksymetru. 

Odpowiedz: Nie  

2. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 1, aby czujnik pediatryczny typu Y był dołączony w zestawie z 

pulsoksymetrem czy Oferujący powinien go mieć w asortymencie?  

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby czujnik pediatryczny typu Y był dołączony w zestawie z 

pulsoksymetrem. 

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1, pulsoksymetr: 

- bez trybu noworodkowego, pediatrycznego oraz dla dorosłych,  

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

- z wyświetlaczem LED o przekątnej 8 cm ( ok. 3,1"), bez możliwości prezentacji krzywych dynamicznych, 

wyświetlającego wszystkie wartości numeryczne, 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

- którego wymiary wynoszą: 154 x 85 x 45 [mm] i zapewniają komfort w użytkowaniu pulsoksymetru w 

formie przenośnej, 

Odpowiedz: Tak 
- bez portu LAN, możliwości pracy w sieci centralnego monitoringu oraz interfejsu przywołania pielęgniarki, 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

- w  którym możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych możliwa jest dla 120s, 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

- bez możliwości przymocowania do wózka lub na szynie oraz bez uchwytu do przenoszenia, jednak 

posiadający ergonomiczny kształt, zapewniający pewny uchwyt urządzenia, 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

- bez możliwości zastosowania wózka pod aparat z mechanizmem szybkiego mocowania? 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 
 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 
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