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wg rozdzielnika 
 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-8/17 
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 (t.j. Dz. U. z 2015 
roku, poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 
 

PAKIET NR 2 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru transportowego o 

minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:  

 

pkt.13 - czas ładowania max. 3,5h 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

pkt. 17 - zakres pomiaru pulsu min. 30-249 bpm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

pkt. 20 - zakres pomiaru SpO2 w zakresie 70-100% +/- 2% 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

pkt. 21 - puls min. +/- 1 bpm 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

pkt. 24 - waga max. 200g 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w pkt. 27 - „funkcja zmiany tonu w zależności od 

SpO2” - oferowany sprzęt posiada tonu pulsu, natomiast nie jest on podzielony na kolejne poziomy. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od zapisu w pkt 27 załącznika nr 1B do SIWZ w zakresie 
Pakietu nr 2. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla wymóg określony w pkt 27 załącznika 
nr 1B do SIWZ w zakresie Pakietu nr 2. 
 
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 
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