
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

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

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

DOP – ZP /2013 Kraków, dnia 9.12.2013 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawę i uruchomienie 3 sztuk respiratorów stacjonarnych wraz ze szkoleniem 

personelu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
nr sprawy ZP 34/2013

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. RESPIRATOR I
Wymóg: Urządzenie wyposażone we własne źródło powietrza Medycznego
Pytanie: Przeznaczeniem opisanych przez Zamawiającego respiratorów jest praca na oddziale 
Intensywnej Terapii i Anestezjologii, które to oddziały zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
wyposażone  są  w  awaryjne  zasilanie  gazami  medycznymi,  w  związku  z  powyższym 
zwracamy się z prośbą o odstąpienie Zamawiającego od wymogu wyposażenia Respiratorów I 
we własne źródło powietrza medycznego.
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dopuszcza respirator który nie będzie wyposażony we własne źródło powietrza 
medycznego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 1: dot. REPISRATOR II
Wymóg:  Awaryjne  zasilanie  (  również  źródła  powietrza  medycznego)  z  akumulatora  
wewnętrznego na minimum 35 minut pracy
Pytanie: Przeznaczeniem opisanych przez Zamawiającego respiratorów jest praca na Oddziale 
Intensywnej Terapii i Anestezjologii, które to oddziały zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 
wyposażone są w awaryjne zasilanie elektryczne, w związku z powyższym zwracamy się z 
prośba o dopuszczenie respiratorów wyposażonych w zintegrowany/wewnętrzny akumulator 
zapewniający pracę respiratora przez 14 minut, jest to czas w pełni wystarczający na awaryjne 
przełączenie zasilania szpitalnego.
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Odpowiedź nr 2:  Zamawiający dopuszcza respirator który wyposażony jest w wewnętrzny 
akumulator  zapewniający  pracę  respiratora  przez  minimum  14  minut,  pod  warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

II. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

RESPIRATOR I:
 Zamawiający dopuszcza  respirator  który nie  będzie  wyposażony we własne źródło 

powietrza medycznego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych 
w SIWZ.

 Zamawiający dopuszcza respirator który wyposażony jest w wewnętrzny akumulator 
zapewniający pracę respiratora przez minimum 14 minut, pod warunkiem spełnienia 
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

III. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 12.12.2013 roku godz. 9:30/10:00. 

IV.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają 
się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają 
bez zmian. 

Zatwierdził Dyrektor Szpitala

Dr med. Zbigniew J. Król
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