
 

 

SZP/BS 

                        Warszawa,  11 października 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                                LICZBA STRON: 2 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego do Centrum 
Medycznego „Żelazna” sp. z o. o., sygn. sprawy 89-W-D-09-2018. 
____________________________________________________________________________________ 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1 
Dotyczy zakresu 4: PKT. 6 Czy Zamawiający miał na myśli kolumnę mocującą promiennik 
wykonaną w sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki 
noworodka (od strony kolumny)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza stanowisko do resuscytacji o ww. parametrach, spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 2 
Dotyczy zakresu 4: PKT. 10 Czy Zamawiający miał na myśli leże noworodka wyposażone  
w ścianki boczne wyposażone w mechanizm wolnego opadania? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza stanowisko do resuscytacji o ww. parametrach, spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 3 
Dotyczy zakresu 4: PKT. 12 i 16 – Czy poprzez Zegar i Resuscytator, Zamawiający miał na myśli 
stanowisko wyposażone w  zegar (CPR) sygnalizujący co 30 sekund czas na ocenę prowadzonej 
resuscytacji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza stanowisko do resuscytacji o ww. parametrach, spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Pytanie 4 
Dotyczy zakresu 4: PKT. 16 Czy Zamawiający miał na myśli resuscytator z wbudowanym  
z mieszalnikiem tlen/powietrze? 



 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga aby resuscytator miał wbudowany mieszalnik 
tlen/powietrze. 

Pytanie 5 
Dotyczy zakresu 4: PKT. 18 Czy Zamawiający miał na myśli regulację w minimalnym zakresie 
±13º? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza stanowisko do resuscytacji w ww. parametrach, spełniające pozostałe 
wymogi SIWZ. 

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w dziale 4. „Termin wykonania zamówienia”,  
w następujący sposób: „Przewidywany termin realizacji – do 21.12.2018 r.” oraz zapis § 4. ust. 1  
w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy oraz przeszkolić 
personel na własny koszt i ryzyko w terminie do 21.12.2018 r.” 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 


