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Dotyczy:  Dostawa kardiomonitorów przenośnych aparatu do znieczulenia, autoklawu (sterylizatora parowego), 

łóżek szpitalnych z materacami oraz centrali do monitorowania na potrzeby Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 
Znak postępowania A.I.271-24/20. 
 

 
I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ - UZUPEŁNIENIE 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w dniu 27 listopada 2020 r. Jednak Wykonawca zwrócił uwagę 
na konieczność uzupełnienia odpowiedzi.  
Zatem Zamawiający uzupełnia treść odpowiedzi – w zakresie części 1 zamówienia. 
 
Pytanie (opublikowane 27/11/2020 r.): 
Dotyczy zadania nr 2: Aparat do znieczulenia, Opis parametrów i warunków wymaganych. 
Dot. pkt. 1. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokładnych danych dotyczących uchwytu do 
zawieszenia aparatu do znieczulenia, prosimy o rysunek techniczny, zdjęcie poglądowe oraz dokładne 
wymiary (rozstawienie trzpieni, itp.). 
Wniosek Wykonawcy: 
Dotyczy zadania nr 2: Aparat do znieczulenia, Opis parametrów i warunków wymaganych. 
Dot. pkt. 1.  Odpowiadając na wyjaśnienia udzielone dnia 27.11.2020r, prosimy Zamawiającego o dokładne 
wymiary (rysunki techniczne) uchwytu na którym ma być zawieszony aparat do znieczulenia, załączony 
przez Zamawiającego PDF jest instrukcją obsługi w której nie ma informacji o dokładnych parametrach 
uchwytu. Brak szczegółowych informacji technicznych uniemożliwi złożenie oferty. 
Uzupełnienie odpowiedzi:  
W uzupełnieniu przekazujemy pliki z dokładnymi informacjami jakimi dysponuje Zamawiający: 
- wymiary kolumny anestezjologicznej; 
- plik – rysunek techniczny (AutoCAD). 
 

II. 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, na 
podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 3 grudnia 2020 r. godz. 12:00 na adres: Małopolski Szpital 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została 
złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2020 r. godz. 13:00 w Małopolskim Szpitalu 
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, 
budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 
 (…)” 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 30/11/2020 r. 
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Załączniki: 
- wymiary kolumny anestezjologicznej (PDF) 
- plik – rysunek techniczny (AutoCAD). 
 
 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 
Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

 
 




