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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. SIWZ) 

„Zwracam się z zapytaniem czy dopuszczają Państwo składanie ofert częściowych?” 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem sekcji IV pkt. 1 SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych”. 

Zgodnie z zapisem sekcji IV pkt. 3 SIWZ „Zabrania się składania ofert częściowych w ramach danej 

części”. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 8 - Defibrylatory) 

„Czy Zamawiający dopuszcza baterię o protokole energetycznym 150 J-150 J-200 J?” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 8 - Defibrylatory) 

„Czy Zamawiający dopuszcza liczbę 100 wyładowań?  

 

Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości 

serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza reanimacją. 

Ilość 300 wyładowań to zapas ponad 25 krotnie przekraczający realne zapotrzebowanie. jednocześnie 

w przypadku użycia AED w celu ratowania życia oferujemy bezpłatną nową baterię po każdej 

uzasadnionej akcji ratowniczej, co powoduje, że Zamawiający niezależnie od czasu i częstotliwości 
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używania AED po każdorazowej akcji będzie wyposażony w nową baterię zapewniającą kolejne 100 

wyładowań.” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. część nr 8 - Defibrylatory) 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie oferty na defibrylator AED z baterią o trwałości 4 

lata?  

 

W defibrylatorach AED Samaritan Pad, które chcielibyśmy Państwu zaoferować, bateria o 4-letniej 

ważności zintegrowana jest z elektrodami o ważności także 4-letniej. Przy uzasadnionym użyciu AED 

w celu ratunkowym proponujemy otrzymanie takiej baterii nieodpłatnie, co pozwoliłoby na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji AED w przyszłości.” 

 

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o wymiarach: długość 26 cm; szerokość 22 cm; wysokość 

5,2 cm? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści do oceny aparat o proponowanej szerokości. Pozostałe wymiary odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

 


