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                  Częstochowa, dnia 14.11.2014 r. 
 
MSZ.ZP.3411/34/2014. 

 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
Wyjaśnienia nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o warto ści nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:  Zakup sprz ętu medycznego dla Oddziałów 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie – V cz ęść realizowana w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Zakup sprz ętu i aparatury medycznej dla Miejskiego Szpitala Ze spolonego 
w Częstochowie” 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.11.2014 r. 
pod nr 233685 – 2014, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 07.11.2014 r. 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania 
przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.) przekazujemy 
wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie Nr 1 – Dotyczy pakietu nr 3 - Podno śnik transportowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści podnośnik o wymiarach: 2009 mm - wysokość przy pełnym rozłożeniu  
(1382 mm po złożeniu), rozstawie nóg 664 mm złożone i 1224 mm w maksymalnym rozłożeniu,  
oraz głębokości 1310mm?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie Nr 2  
Czy Zamawiający dopuści podnośnik o kołach o średnicy: 75 mm frontowe i 100 mm tylne koła? 
Odpowied ź: : Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 1 . 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający w zakresie pakietu nr 1, w którym 
przewidziana jest dostawa defibrylatora, dopuści proponowane poniżej parametry i rozwiązania, tj.: 
Ad 4. Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze stałym metronomem reanimacyjnym?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Ad 7. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 poziomami energii zewnętrznej?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Ad 19. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 6 poziomami wzmocnienia sygnału EKG: x0,25; x0,5; x1; 
x2; x4 oraz AUTO?. 
Odpowied ź: Tak. Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
Ad 22. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 20-200mA?. 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ.  
Pytanie nr 2 . 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 
tygodni. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców 
biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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