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Kraków, 19 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: 

 

 

Pakiet 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu nr 1 na osobne zadania co spowodowałoby możliwość 

wystartowania większej ilości wykonawców i korzystniejszą cenę ofert. 

Odpowiedź. Nie.  

 

Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, zainstalowania, montażu oraz uruchomienia ofertowanego sprzętu i 

dopuści dostarczenie urządzeń za pomocą firmy kurierskiej? Sprzęt prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego 

personelu nie powinien przysporzyć żadnego kłopotu. 

Odpowiedź. Nie.  

 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: „Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat”? 

Odpowiedź. Tak.  

 

Do poz.5 

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający podaje wymiary min. dla całej wagi z szalką czy bez szalki? 

Odpowiedź. Podane wymiary dla całej wagi z szafką.  

 

Czy Zamawiający dopuści wymiary 560x290x120 mm, które nieznacznie różnią się od minimalnych 

wymaganych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  

 

Czy Zamawiający oprócz zasilania bateryjnego będzie wymagał zasilacza w zestawie? Takie rozwiązanie 

znacznie ułatwia pracę, ponieważ gdy nastąpi rozładowanie baterii mamy drugie niezależne źródło zasilania, a 

co za tym idzie -  ciągłość pracy. 

Odpowiedź. Nie.  

 

Czy Zamawiający dopuści szerszy od wymaganego zakres temperatury pracy: od 0
0
C do +40

0
C?        Co jest 

rozwiązaniem korzystniejszym od wymaganego. 

Odpowiedź. Tak.  

 

Do poz.6 

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążenie max 300 kg, co jest parametrem znacznie lepszym od 

wymaganego? Pragnę nadmienić iż proponowana waga posiada nośność do 300 kg, co jest niezwykle istotne 

przy rosnącej fali otyłości społeczeństwa. 

mailto:info@dzieciecyszpital.pl
mailto:info@dzieciecyszpital.pl


 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dzieciecyszpital.pl                         

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Szpital akredytowany                                                    Certyfikat ISO 9001:2008                                      

 
 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

  

Czy Zamawiający dopuści działkę elementarną 200 g w całym zakresie? Parametr nieznacznie odbiegający od 

wymaganego. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  

 

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wagi o wymiarach platformy 310x70x360 mm, co tylko 

nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Prosimy o dopuszczenie wagi o wymiarach całkowitych 360x520x1020 mm, co nie ma żadnego znaczenia dla 

parametrów użytkowych urządzenia. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Czy Zamawiający oprócz zasilania bateryjnego będzie wymagał zasilacza w zestawie? Takie rozwiązanie 

znacznie ułatwia pracę, ponieważ gdy nastąpi rozładowanie baterii mamy drugie niezależne źródło prądu a co 

za tym idzie - ciągłość pracy. 

Odpowiedź. Nie.  

 

Czy Zamawiający dopuści wysokość cyfr 30 mm? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi ze stopkami zamiast rolek transportowych? 

Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu wagi. 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.  

 

 Czy Zamawiający wymaga aby waga była zgodna z normą IEC 60601-1: Urządzenie medyczne zgodne z 

normami bezpieczeństwa (przycisk „on/włącz” w kolorze zielonym spełnia wymóg normy). 

Odpowiedź. Tak.  

 

 
 

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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