
 
 
 
 
 

  

         

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 13/2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

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

dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (na 

podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, 

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego 

sprzętu medycznego (nr 2).  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. Części nr 1 poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści stół o wysokość regulowanej elektrycznie: 60-92 cm?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści stół o proponowanej wysokości regulowanej elektrycznie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. Części nr 1 poz. 2) 

 „Czy Zamawiający dopuści stół z zagłówkiem z otworem z zatyczką w podgłówku oraz w leżu, 

regulowany sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany stół. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. Części nr 2 poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o parametrach jak poniżej: 

Główne cechy: 

• Duży wyświetlacz OLED 

• Wyświetla: SpO2, tętno (PR) 

• Wyświetla indeks perfuzji (PI) oraz pletyzmogram 

• Możliwość wyciszenia urządzenia 

• Tryb oszczędzania energii 

• Wskaźnik poziomu naładowania baterii, czas ciągłej pracy, ponad 30 godzin 

• Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem odczytu tętna (PR) i wskaźnika perfuzji (PI) 

• Automatyczne wyłączanie urządzenia 

• Alarmy dźwiękowe i wizualne z górnymi i dolnymi limitami ustawianymi przez użytkownika 

• Dokładny pomiar w kilka sekund dzięki unikalnej funkcji redukcji szumów 

• Dodatkowa stabilność podczas pomiaru (zginanie palca, ruch ręki, choroba Parkinsona) 

• Rejestracja danych SpO2 i częstości tętna co 1/2/4/8 sekundy, do 384 godzin 



 
 
 
 
 

  

         

• Transmisja zarejestrowanych danych do komputera w celu przeglądania i analizy 

 

(opcjonalnie) 

Parametry techniczne: 

• Pacjent: dorośli / dzieci lub noworodek (opcjonalnie) 

• Stopień nasycenia krwi tlenem SpO2: 

o zakres pomiarowy 35% - 99% 

o skala rozdzielczości 1% 

o dokładność pomiaru 70% - 100%: ± 3% 

• Tętno 

o zakres pomiarowy 30 - 240 bpm 

o skala rozdzielczości 1 bpm 

o dokładność pomiaru ± 2 bpm lub ± 2% 

• Indeks perfuzji: zakres: 0.2-20% 

• Alarm SpO2 ustawiany przez użytkownika: 50-99% 

• Alarm tętna ustawiany przez użytkownika: dolny limit 30-99 bpm / górny limit 100-240 bpm 

• Wymiary: 145 x 74 x 29 mm 

• Waga: 210 g (w tym trzy baterie AA).” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści pulsoksymetr o proponowanych parametrach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (dot. Części nr 2 poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o parametrach jak poniżej: 

 

Specyfikacja techniczna: 

• Puls: zakres: 25-250: dokładność ± 3; 

• SPO2: zakres: 70% ~ 99%, dokładność ± 2; 

• Wymiary: 33x36x58 mm, 

• Waga: około 60 g z bateriami, 

• Żródło zasilania: 2 x baterie alkaliczne AAA (w zestawie). 

Dane techniczne: 

• Wyświetlacz LED, 

• Pomiar SpO2, 

• Pomiar częstotliwości tętna, 

• Wyświetlanie wykresu słupkowego, 

• Poziom zużycia baterii, 

• Automatyczny wyłącznik. 

• W zestawie smycz.” 

 

Odpowiedź:  



 
 
 
 
 

  

         

Zamawiający dopuści pulsoksymetr o proponowanych parametrach.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (dot. Części nr 1 i nr 2) 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu dostawy na 30 dni roboczych?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyrazi zgody na proponowaną zmianę. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (dot. Części nr 1 poz. 2) 

„Czy Zamawiający dopuści stół o  długości 190 cm, wysokości regulowanej elektronicznie w zakresie 

od 44-101 cm i regulacji kąta nachylenia zagłówka w zakresie od -85 stopni do +35 stopni? Reszta 

parametrów bez zmian” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści stół o proponowanych parametrach. 

 


