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AG 261-19/21                                                                              Starogard Gdański, dnia 30.08.2021 r. 

Zamawiający: 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana 
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański   

Wyjaśnienia I 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Izby Przyjęć i Oddziału nr 12A 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść 
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1. Pakiet  nr 4 poz. nr 1 : czy dopuszczony zostanie macerator ze zbiornikiem wody wykonanym 
z trwałego tworzywa, odpornego na uszkodzenia, umiejscowiony w zagłębieniu z tyłu 
urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 2. Pakiet nr 5  poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo 

kąpielowy z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 170 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 3. Pakiet nr 5  poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo 

kąpielowy o całkowitej szerokości 810 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 4. Pakiet nr 5  poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo 

kąpielowy z leżem jednosegmentowym wykonanym ze stali malowanej proszkowo? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 5. Pakiet nr 5  poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowo 

kąpielowy z odchylanymi barierkami bocznymi wykonanymi ze stali malowanej proszkowo? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 6.  Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wszystkie 

elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory? Gwarantuje to bezpośredni 
dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i 
demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego 
wyczyszczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
 
Pytanie nr 7. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę 

zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas 
pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie 
załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 
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Pytanie nr 8. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze 
specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne 
otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne 
zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ 

Pytanie nr 9. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny 
fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny 
z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec 
uszkodzeniu i rozszczelnieniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ 

Pytanie nr 10. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zmawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na 
dozowanie środka czyszczącego i dezodoryzującego nie tracąc przy tym gwarancji 
producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją 
preparatów rekomendowanych przez producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ 

Pytanie nr 11. Pakiet nr 4 poz. nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,5 
kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu 
przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ 
 


