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ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  ORAZ MODYFIKACJA SWZ 
 

 

Znak sprawy: SOZ.383.43.2021 

Data: 03.09.2021 

 

Dotyczy:  postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa 

mebli medycznych i wyposażenia utrzymania higieny rąk stanowiącego część zamówienia pn. dostawa 

i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C 

budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć 

realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia 

kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym 

Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.” 

Zgodnie  z art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021. 

poz. 1129 t.j.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pyt. 1:  

Dotyczy: PAKIET nr 1 – Meble medyczne 

Dot. Poz.7 Wózek do przewożenia brudnej bielizny – podwójny -2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 125mm oraz wymiarach 

1000x420x1100mm? Nadmieniamy, że wymiary nieznacznie różnią się od wymaganych i nie wpływają na 

funkcjonalność wózka, natomiast  większe koła korzystnie wpłyną na jego mobilność. 

Odp:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w koła o średnicy 125mm 

oraz wymiarach 1000x420x1100mm. 

 

Pyt. 2:  

Dotyczy: PAKIET nr 1 – Meble medyczne 

Dot. Poz.12 Regał otwarty stojący z regulacją odległości między półkami -11 szt. 

Czy Zamawiający dopuści regały wykonane zgodnie z opisem jednak bez możliwości łączenia lecz 

zestawienia w szeregi? Nadmieniamy, że regały wyposażone są w stabilne nogi z możliwością 

wypoziomowania.  

Na życzenie z możliwością ich połączenia dodatkowym elementem łączącym. 

Odp:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regałów wykonanych zgodnie z opisem jednak 

bez możliwości łączenia lecz zestawienia w szeregi. 

 

Pyt. 3:  

Dotyczy: PAKIET nr 1 – Meble medyczne 

Dot. Poz.34 Regał na kaczki i baseny ze stali nierdzewnej -5 szt. 

Czy Zamawiający dopuści regały z półkami prętowymi na dole z tacą ociekową?  

Odp:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regałów z półkami prętowymi na dole z tacą 

ociekową. 

 

Pyt. 4:  

Dotyczy: PAKIET nr 1 – Meble medyczne 

dot. Poz.36 Wieszak ze stali nierdzewnej na obuwie -2 szt. 

Czy Zamawiający wieszak o wymiarach 580x280x280mm?  

Odp:. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wieszaków o wymiarach 580x280x280mm. 

 

Pyt. 5:  

Dotyczy: PAKIET nr 1 – Meble medyczne 

Dot. Poz.41 Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpadki pooperacyjne -2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stelaż jezdny podwójny ze stałą prętową podstawą wykonaną ze stali 

kwasoodpornej gat. OH18N9? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie trwalsze, łatwiejsze do utrzymania                     

w czystości.   
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Odp:. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stelażu ze stałą prętową podstawą, natomiast 

dopuszcza rozwiązanie w postaci stałej metalowej jednolitej podstawy.     

 

Pyt. 6:  

Dotyczy: PAKIET nr 1 – Meble medyczne 

Dot. Poz.47 Pochwyt dla niepełnosprawnego  -1 szt. 

Czy Zamawiający w ramach wymogu posiadania znaku CE spełniającego wymagania dla urządzeń 

medycznych oraz wymogu Atestu Higienicznego dopuści pochwyt wykonany zgodnie z definicją 

dyrektywy 93/42/EEC w sprawie wyrobów medycznych oraz zharmonizowanymi z nią normami: PN-EN 

12182:2005 – Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych; PN-EN 14971:2011 – Wyroby medyczne? 

Nadmieniamy, iż są to normy nadrzędne.  

Odp:. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pochwyt wykonany zgodnie z definicją dyrektywy 

93/42/EEC w sprawie wyrobów medycznych oraz zharmonizowanymi z nią normami: PN-EN 12182:2005 – 

Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych; PN-EN 14971:2011 – Wyroby medyczne. 

 

Pyt. 7: Opis dotyczący dozowników automatycznych jest trochę dla nas niejasny, do znaczy określenie 

kompatybilny z systemem montażu SM-2? 

ponadto sterowanie dawek: 1,2,3 ????  

Jesteśmy importerem dozowników z Włoch, nasze propozycje w pliku, proszę o akceptację takich 

rozwiązań. 

Odp:. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 2. Zmodyfikowany załącznik 

nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. Modyfikacja w Pakiecie nr  poz. 1-4 polega na 

wykreśleniu ilości regulacji dawek, zmodyfikowaniu wielkości pojedynczej dawki, wykreśleniu wymiarów 

dozownika oraz systemu montażu kompatybilnego  dozownikami uniwersalnymi typu SM-2.  

Odnośnie propozycji oferty zawartych w plikach - Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego                      

o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie urządzeń o zaproponowanych przez siebie 

parametrach. Zamawiający w postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny                       

i wyczerpujący, z pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP. 

Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot 

zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby.  

 

     MODYFIKACJA SWZ 

 

Zgodnie  z art. 137 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                                     

z 2021 roku. poz. 1129 t.j), Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 1 do SWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

 

Wzór zmodyfikowanego opisu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. 

    

Zastępca Dyrektora  

ds. Medycznych 

        Jacek Owczarczyk 

        /podpis na oryginale/ 

 


