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Kraków, 26 października 2017r. 
 

wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-26/17 
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 dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 
t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

Pytania I 
Pytanie nr 1 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby maksymalna masa wagi wynosiła 2,5 kg? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby maksymalna masa wagi wynosiła 6,3 kg? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby kolumna wyświetlacza była obracana? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytania II 
Pakiet nr 1 
 
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag 
firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego 
personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli 
uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
 
Elektroniczna waga niemowlęca 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z lepszą dokładnością odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Czy Zamawiający wymagać będzie wag zasilanych oprócz baterii (ok. 10.000 ważeń na 
jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) dodatkowo w zestawie w zasilacz? Rozwiązanie 
tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo 
rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o wymiarach całkowitych 560 x 145 x 325 mm (szer. 
x wys. x głęb.)? 
Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności 
elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w 
pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony 
komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają 
w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) 
telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w 
dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być 
trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w 
uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z nośnością 300 kg, a co za tym idzie zakres TARA 
300 kg, jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze od wymaganego ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Czy Zamawiający wymagać będzie wagi ze wzrostomierzem w zakresie pomiaru 60-200 cm z 
odczytem wyniku tylko z przodu, takie rozwiązanie pozwala nam wykonać pomiar zarówno 
małych dzieci jak i osób dorosłych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu 200g < 200 kg > 500g? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu 100 g w całym zakresie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 
 
Czy Zamawiający dopuści wagi ze stopkami zamiast kółek transportowych?  
Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze w użyciu, gdyż stopki zapobiegają przypadkowemu 
przesuwaniu wagi. 
Odpowiedź: Nie. 
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Czy Zamawiający wrazi zgodę na wagę zasilaną oprócz zasilania sieciowego - bateryjnie  
(ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) ? Rozwiązanie tożsame z 
wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie 
umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności 
elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w 
pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony 
komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają 
w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) 
telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w 
dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być 
trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w 
uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytania III 
Dotyczy: Pakiet 2 – SSAK MEDYCZNY – dostawa – 1 szt. 

1) Czy Zamawiający dopuści ssak o następujących parametrach:  
poz. 13 – maksymalny przepływ 30 l/min, 

poz. 14 – maksymalne podciśnienie 85 kPa, 

poz. 29 – wymiary ssaka w wersji przenośnej 400 x 250 x 320 mm 

poz. 34 – serwisowanie ssaka w punkcie serwisowym producenta, dostawa ssaka do 
punktu serwisowego i zwrot do szpitala przesyłką kurierską na koszt 
producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną 
część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 strona internetowa Zamawiającego 
 a/a 

 


