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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 9/2018
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych
odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.

Treść pytania:
Pytanie 1 (Dotyczy część nr 27 – Aparat EKG).
„Czy Zamawiający dopuści Aparaty EKG o wymiarach: długość: 29,5 cm; szerokość: 22,5 cm;
wysokość: 6,5 cm i o wadze 1,6 kg?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści aparaty EKG o proponowanych wymiarach.
Treść pytania:
Pytanie 2 (Dotyczy część nr 27 – Aparat EKG).
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dwunastokanałowy elektrokardiograf, wózek medyczny i drukarka laserowa. Jeśli Zamawiający
wymaga aby zestaw zawierał drukarkę laserową to czy zamawiający dopuści wydruk na drukarce
laserowej dedykowanej do oferowanego aparatu i zaoferowanej w ofercie.”
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ w części nr 27, Zamawiający wymaga zaoferowania
zestawu, w skład którego będzie wchodził 12-kanałowy elektrokardiograf, wózek medyczny i drukarka
laserowa. Ponadto Zamawiający wymaga wydruku w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce
aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6.
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Treść pytania:
Pytanie 3 (Dotyczy część nr 27 – Aparat EKG).
„Czy Zamawiający wymaga aby aparat EKG posiadał możliwość połączenia z siecią LAN/Ethernet
poprzez kabel ethernetowy i możliwość wysyłania emaila z aparatu na dowolną skrzynkę mailową?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w zestawie kabla ethernetowego i dopuści możliwość wysyłania e-maila
z aparatu na dowolną skrzynkę mailową.
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