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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Zakup, dostawa uruchomienie kardiomonitora, defibrylatora oraz dostawa

fotela zabiegowego"  (ZP 41/14)

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor 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. Pytanie nr 1.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający w zakresie, w którym przewidziana 
jest dostawa defibrylatora, dopuści proponowane poniżej parametry techniczne i rozwiązania 
funkcjonalne, tj.:
Ad 3 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z metronomem ze stałym rytmem częstotliwości uciśnięć 
10/min? 
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Ad 7 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 poziomami energii zewnętrznej i 15 poziomami energii
wewnętrznej?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Ad 13 Czy zamawiający dopuści defibrylator o wadze 7,2kg z łyżkami i akumulatorem?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Ad 19 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem wzmocnienia EKG w 6 poziomach: x0,25; 
x0,5; x1; x2; x4; AUTO??
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Ad 22 Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200mA?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

2. Pytanie nr 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydłużenie  terminu  dostawy  do  3  lub  4  tygodni?  Dostawa  do  12-12-2014r.  jest  niemożliwa  do
wykonania.  Biorąc  dodatkowo  pod  uwagę  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  czas  na  ich
zweryfikowanie i dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, jak również moment zawarcia umowy,
zamawiający  na  realizację  zamówienia  pozostawia  wykonawcom  1  lub  2  dni.  W  sytuacji  gdy
rozstrzygnięcie postępowania
będzie uwzględniało odrzucenie ofert dotrzymanie ww. terminu będzie w ogóle niemożliwe.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 3 grudnia  2014 r. 10:00, termin
otwarcia ofert :  3 grudnia 2014 r.   godz. 10:30.  Powyższe odpowiedzi  zostaną przekazane
wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ,   zamieszczone  na  stronie
internetowej szpitala i stają się wiążące. 
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