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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 
euro na dostawę  sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia 
medycznena podstawie programu „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną 
dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce.  

 

Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 010-018936 z dnia 15 - 01- 2020r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Dotyczy Dodatku nr. 5, Grupa 1, poz. 1, Aparat do znieczulenia, pkt. 58 Producent zaleca w przypadku aparatów 

montowanych na kolumnie, montować kardiomonitor do specjalnych dedykowanych szyn na kolumnie zamiast do 

szyn na aparacie co poprawia rozkład obciążenia i wyważenia całej konstrukcji. Ponieważ kardiomonitor jest 

zamocowany na ruchomym ramieniu nie zmienia to funkcjonalności. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zamocowanie kardiomonitora do kolumny, na której będzie zawieszony aparat zgodnie z zaleceniami producenta? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Dotyczy Dodatku nr. 5, Grupa 1, poz. 1, Aparat do znieczulenia, pkt. 77 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 

mankietami do pomiaru ciśnienia u pacjentów z obwodem ramienia w zakresie od 17 do 53 cm? Pozytywna 

odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty, a proponowany zakres tylko nieznacznie różni się od opisanego w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Dotyczy Dodatku nr. 5, Grupa 5, poz. 1, Kardiomonitor z wyposażeniem, pkt. 29  Czy Zamawiający dopuści 

kardiomonitor z mankietami do pomiaru ciśnienia u pacjentów z obwodem ramienia w zakresie od 17 do 53 cm? 

Pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty, a proponowany zakres tylko nieznacznie różni się od opisanego 

w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Dotyczy Dodatku nr. 5, Grupa 6, poz. 1, Respirator transportowy, Czy zamawiający dopuści fabrycznie nowy, 

oryginalnie zapakowany respirator z pełną gwarancją producenta, z rokiem produkcji 2018? Aparat nie był używany i 

nie jest aparatem podemonstracyjnym, a gwarancja rozpoczyna swój bieg od momentu przekazania sprzętu 

Zamawiającemu.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                              Jerzy Kułakowski            
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