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 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę  i montaż stanowisk do pielęgnacji noworodków w ilości 7 szt. 

 dla Szpitala Specjalistycznego   im. S. Żeromskiego  w Krakowie 
-  n r  s p r a w y  Z P  1 4 / 2 0 1 2

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

Pytanie nr 1:   
Czy  Zamawiający  dopuści  stanowiska  do  pielęgnacji  wykonane  w  technologii  stelaża  aluminiowego, 
znacznie zwiększającego trwałość i wytrzymałość mebli?
Odpowiedź  nr  1: Zamawiający  nie  dopuści  stanowisk  do  pielęgnacji  noworodków  wykonanych  w 
technologii stelaża aluminiowego.

Pytanie nr 2:   
Czy  Zamawiający  dopuści  wykonanie  stanowisk  do  pielęgnacji,  z  płyty  meblowej  trójwarstwowej 
melaminowanej, o krawędziach zabezpieczonych obrzeżem PCV?
Odpowiedź nr 2:  Zamawiający nie dopuści stanowisk do pielęgnacji noworodków wykonanych z płyty 
meblowej trójwarstwowej nie laminowanej o krawędziach zabezpieczonych obrzeżem PCV.

Pytanie nr 3:  
Czy  Zamawiający  dopuszcza  tolerancje  wymiarowe  oferowanych  stanowisk  
w zakresie ± 5-10%?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarowe oferowanych stanowisk do pielęgnacji 
noworodków w zakresie ± 5 ÷ 10 %.

Pytanie nr 4:  
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji niemowląt o głębokości 600mm w części kąpielowej i 
760mm w części pielęgnacyjnej?
Odpowiedź nr 4:  Zamawiający nie dopuści stanowiska do pielęgnacji noworodków o głębokości 600mm w 
części kąpielowej i 760mm w części pielęgnacyjnej.

Pytanie nr 5:  
Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie referencji o wartości przewyższającej wymaganą 
na sprzęt i aparaturę medyczną?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopisuje:

1. w  pkt  V/1/b  specyfikacji  po  słowach:  „co  najmniej  1  dostawy stanowisk  do  pielęgnacji 
noworodka”, wyrażenie: „lub sprzętu i aparatury medycznej”;

2. w  pkt  VI/B/2  specyfikacji  po  słowach:  „  dostaw  stanowisk  do  pielęgnacji  noworodka”, 
wyrażenie: „lub sprzętu i aparatury medycznej”;

3. oraz  w  załączniku  nr  4  do  specyfikacji  po  słowach:  „  DOSTAW  stanowisk  do  pielęgnacji 
noworodka”, wyrażenie: „lub sprzętu i aparatury medycznej”.
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Pytanie nr 6:  
Czy Zamawiający dopuści blat z wanienką tylko po stronie lewej?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuści, aby blat z wanienką znajdował się tylko z jednej, lewej strony. 

Pytanie nr 7:  
Czy Zamawiający dopuści stanowisko z blatem niemonolitycznym?

Odpowiedź  nr  7: Zamawiający  nie  dopuści  stanowiska  z  blatem  niemonolitycznym.  Zamawiający 
podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Załączniku nr 1 punkt 6.

Pytanie nr 8:  
Czy Zamawiający dopuści baterie zlewozmywakową bez funkcji samodezynfekcji ?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie dopuści baterii zlewozmywakowej bez funkcji dezynfekcji termicznej 
pałeczek Legionelli. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Załączniku nr 1 punkt 5.

Pytanie nr 9:  
Czy Zamawiający dopuści szuflady, których konstrukcja wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, 
natomiast fronty z płyty MDF?
Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuści stanowiska do pielęgnacji noworodków z szufladami wykonanymi 
ze stali lakierowanej proszkowo i z frontami wykonanymi z płyty MDF. 

Pytanie nr 10:  
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  do  4  tygodni  od  daty 
dostawy sprzętu? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?
Odpowiedź nr 10:  Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 11:  
Czy  Zamawiający  dopuści  referencje  na  sprzęt  medyczny  odpowiadający  co  do  rodzaju  i  wartości 
przedmiotowi zamówienia?
Odpowiedź nr 11:  vide odp. nr 5 niniejszego pisma.

Pytanie nr 12:  
Czy Zamawiający dopuści blat z wanienką tylko po lewej stronie?
Odpowiedź nr 12: Tak.

Pytanie nr 13: 
Czy Zamawiający dopuści stanowisko z blatem niemolitycznym?
Odpowiedź nr 13: Nie.

Pytanie nr 14: 
Czy Zamawiający dopuści baterie zlewozmywakową bez funkcji samodezynfekcji?
Odpowiedź nr 14: Nie.

Pytanie nr 15: 
Czy Zamawiający dopuści szuflady, których konstrukcja wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, 
natomiast fronty z płyty MDF?
Odpowiedź nr 15: Tak.
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Pytanie nr 16: 
Czy Zamawiający podając że stanowisko ma posiadać półkę na wagę miał na myśli wysuwaną szufladę w 
której jest zamontowana waga?
Odpowiedź nr 16: Tak.

Pytanie nr 17: 
Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji którego długość wynosi 1585 mm, przy zachowaniu 
wszystkich pozostałych wymiarów?
Odpowiedź nr 17: Nie.

Pytanie nr 18  :  
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  aby  stanowisko  było  wyposażone  w  ogrzewacz  noworodkowy? 
Wyposażenie  stanowiska w ogrzewacz  noworodkowy jest  obecnie  jednym z  wymogów EU w zakresie 
wyposażenia oddziałów położniczo-noworodkowych.
Odpowiedź nr 18: Nie.

Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający może podać jaki typ wagi będzie używany na stanowisku pielęgnacyjnym co wiąże się z 
wymiarami szuflady lub półki do wagi.
Odpowiedź nr 19: Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie  określić typu wagi, która będzie 
używana na stanowisku pielęgnacyjnym.

III. W oparciu o art.  38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin  
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 02  .04.2012 roku.     Godziny pozostają bez zmian.

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

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