
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913

Nasz znak : DOP – ZP 210 /10                                            Kraków, dnia 10 listopada 2010 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Zakup  sprzętu medycznego do wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w  Szpitalu 
Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie." (ZP 35/2010)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na 
zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1. Czy  zamawiający  dopuści  mocowanie  lampy  bezcieniowej  na  osobnej  konstrukcji.  Zgoda  na  ten  warunek 
umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia ceny!

Odpowiedź: Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Prosimy o podzielenie zadania na dwa osobne pakiety - umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów co 
w konsekwencji przyczyni się do obniżenia ceny!

Odpowiedź: Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści przesuniecie ostatecznego terminu realizacji na 22.12.2010 r. ?
Kolumny są towarem produkowanym na zamówienie i wymagają sprowadzenia elementów importowanych.

Odpowiedź: Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Ponieważ  parametr  opisany  w  zestawieniu  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych  pkt.  1.5  (możliwość 
szybkiego  obniżenia  lub  podniesienia  głowicy  zasilającej:  pełna  zmiana  wysokości  z  pozycji  najniższej  do 
najwyższej w czasie poniżej 5 sekund) spełnia kolumna z ramieniem sprężystym mechanicznym, która posiada 
określoną wadę, mianowicie napięcie sprężyny ramienia ustawiane jest do określonego obciążenia,  co może 
powodować, że  obciążenie sprzętem może doprowadzić do samoczynnego przemieszczenia kolumny. Wobec 
tego czy Zamawiający dopuści kolumny w których ramię podnoszone jest elektrycznie, którego czas podnoszenia 
wynosi  ok.  15  sekund.  Taka  kolumna  jest  całkowicie  niezależna  od  obciążeń  i  znacznie  korzystniejsza  w 
eksploatacji. 

Odpowiedź: Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Dotyczy  kolumny anestezjologicznej  zawieszonej  z  lampą zabiegową ,  pkt  1.13  -  Czy  Zamawiający  dopuści 
kolumnę z głowicą bez szyn montażowych? 

Odpowiedź:  Nie , zgodnie z zapisami SIWZ.
6. dotyczy  kolumny anestezjologicznej  zawieszonej  z  lampą zabiegową ,  pkt  1.  34 -  Czy Zamawiający dopuści 

lampę bez dodatkowego naściennego panelu sterowania? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy: kolumny anstezjologicznej z lampą bezcieniową - 2 szt
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Pytanie 1.
Prosimy o podanie następujących parametrów technicznych pomieszczeń, w których będą zamontowane lampy:
• Wysokość sali od posadzki do stropu podwieszanego (jeśli istnieje), - Odpowiedź: 2,75 m
• Wysokość sali od posadzki do stropu głównego - Odpowiedź: 3,20 m
• Sposób doprowadzonego zasilania podstawowego (przekrój i liczba przewodów) - 
Odpowiedź: 3 razy YDYżo 3x2,5
• Sposób doprowadzonego zasilania awaryjnego (przekrój i liczba przewodów) -
Odpowiedź: 1 raz YDYzo 3x2,5
• Rodzaj stropu głównego - Odpowiedź: AKERMAN
(Czy w przypadku wystąpienia stropu lekkiego (drewniany, akerman, teriva) istnieje możliwość jego przewiercenie 
na wylot w celu zamontowania kontr-płyty?)
Odpowiedź:  - Odpowiedź: Tak.

8. Pytanie 2.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową, która nie posiada panelu naściennego, wszystkie 
parametry  świetlne  lampy  oraz  wskaźnik  uszkodzenia  żarówki  głównej  i  rezerwowej  umiejscowione  są  na 
sterowniku umieszczonym na ramieniu lampy w bliskiej odległości od czaszy?

      Odpowiedź: Tak

9. Pytanie 3.
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przesunięcie  terminu  realizacji  zamówienia  do  max.  8  tygodni  od  dnia 
podpisania  umowy?  Na  jakie  ewentualne  wydłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  Zamawiający  wyraziłby 
zgodę?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert - 15 listopada 2010 r.  do godz 10:00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 216
Termin otwarcia ofert - 15 listopada 2010 r. do godz. 11:30 Budynek Działu Technicznego I piętro pokój nr 209.


