
 

UNIWERSYTET MEDYCZNY  

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

Dział Zamówień Publicznych 
 
Adres:                                                                                       tel.: (061) 854-60-00 
61-701 Poznań                                                                         fax (061) 854-61-46 
ul. Fredry 10                                                                            e-mail: dzp@ump.edu.pl 

 
L. dz. DZP-399/21               Poznań, dnia 08.07.2021r. r.  

          Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

Dotyczy: PN-65/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z instalacją 
doposażenia zmywalni w urządzenia niezbędne do obsługi klatek i butelek dla zwierząt 
laboratoryjnych, wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.  
 
W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela 
odpowiedzi: 

 
Zapytania:  
cz. 1  
Załącznik nr 3 
 

Lp. Wymagania: 

I. Zmywarka jednodrzwiowa do mycia klatek i butelek dla zwierząt laboratoryjnych – 1 sztuka 

1.1 

Zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304 i tworzyw sztucznych odpornych na 
działanie wysokiej temperatury oraz detergentów (zarówno kwasowych jak i zasadowych). 
Zapytanie: Prosimy o zmianę zapisu – obudowa zewnętrzna wykonana ze stali 304L, komora zmywarki i drzwi 
wykonane ze stali 316L. UZASADNIENIE – w niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych – wilgotność, 
temperatura agresywne zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne wskazane jest wykonanie komory ze stali 316 
charakteryzującą się zwiększoną odpornością w porównaniu do 304. 
 
Odpowiedź: Wg wiedzy posiadanej przez Zamawiającego wykonanie komory i drzwi ze stali nierdzewnej 
klasy AISI304 jest wystarczające. Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że posiada ruszty do klatek wykonane 
ze stali nierdzewnej AISI304, które planuje myć w zmywarce i nie mogą one ulegać zniszczeniu po 
wielokrotnym procesie ich mycia.  
Dodatkowo Zamawiający zaznacza, że opis w żaden sposób nie ogranicza zaoferowania zmywarki, w której 
komora i drzwi są wykonane ze stali nierdzewnej klasy AISI316.  
Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I podpunkt 1.1 OPZ. 

1.2 

Ze względu na ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniu zmywalni – całkowite wymiary zewnętrzne urządzenia 
przy otwartych drzwiach, po kompletnej instalacji nie większe niż: 1450 x 1300 x 2300 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość). 
Zapytanie: Prosimy o zmianę dopuszczalnej wielkości zmywarki – szer 1970 x 830 x 1900  
Uzasadnienie – zwiększenie dopuszczalnej szerokości  umożliwi znacznie zwiększenie pojemności załadunku. 
Posiadane plany budynku i zmywalni wskazują wystarczającą ilość miejsca na zmywarkę o ww. rozmiarach.  
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wymiary z uwagi  na planowane 

rozmieszczenie innych urządzeń, instalacji i pozostałych elementów w zmywalni.    

Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I podpunkt 1.2 OPZ. 

1.3 

Ze względu na ograniczenia drogi transportowej – wielkość największego elementu podczas transportu do 
pomieszczenia docelowego nie większa niż: 1450 x 900 x 2000 mm (szerokość x głębokość x wysokość). –  
Zapytanie: Prosimy o wyrażenie zgody na zwiększenie głębokości największego elementu do wymienionych 
powyżej. UZASADNIENIE – posiadane plany budynku wskazują na możliwość wprowadzenia zmywarki o 
wymiarach wyżej podanych.  
 



Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż wymieniona przez Wykonawcę głębokość urządzenia tj. 830 mm 
spełnia wymóg wymieniony w punkcie I podpunkt 1.2 – głębokość urządzenia nie większa niż 900 mm. 

1.4 

Możliwość mycia klatek i butelek na dwóch poziomach załadunkowych. 
Pytanie  
Zapytanie: – w związku z planowanym rozwojem zwierzętarni o hodowlę zebrafish prosimy o wprowadzenie 
wymogu programu mycia zbiorników na ryby. UZASADNIENIE – zmywanie klatek na ryby wymaga specjalnej 
konfiguracji i ustawieniu procesu w taki sposób aby wyeliminować pozostałości biologiczne ze zbiorników. 
Późniejsza instalacja takiej opcji w wyspecyfikowanym przez państwa bardzo podstawowym modelu zmywarki 
może okazać się niemożliwa.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania przez zmywarkę programu mycia zbiorników rybich. 
Zmywarka ma być dedykowana do mycia klatek i butelek dla gryzoni laboratoryjnych.  
W przypadku rozwoju pomieszczeń do utrzymywania ryb Zamawiający planuje w inny sposób obsługiwać i 
myć zbiorniki rybie niż sugeruje to Wykonawca. 
Zamawiający podtrzymuje zapis punktu I podpunkt 1.4 OPZ. 

1.5 

Wymiary każdego z poziomów załadunkowych zmywarki to minimum 1250 x 640 x 310 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość). 
Możliwość równoczesnego mycia (załadunek na jeden cykl):  
- minimum 18 podstaw klatek typu IIL o wymiarze 200 x 400 x 130 mm (szerokość x głębokość x wysokość). 
lub 
- minimum 72 butelek umieszczonych w koszach. 

1.6 

Zmywarka wyposażona w minimum 6 zestawów obrotowych ramion. 2 zestawy w dolnej części komory, 2 
zestawy w górnej części komory oraz 2 zestawy pomiędzy poziomami załadowczymi.  
 
Zapytanie: Prosimy o wprowadzenie wymogu nie ograniczania przestrzeni komory myjącej przez rury 
doprowadzające wodę do ramion spryskujących. Wyspecifikowana przez Państwa zmywarka posiada rury 
znacznie ograniczające przestrzeń w zmywarce, uniemożliwiając mycie np. wyższych elementów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający określił w punkcie I podpunkt 1.5, że zaoferowana zmywarka ma spełniać wymóg 
załadunku na jeden cykl minimum 18 podstaw klatek IIL o wymiarze 200 x 400 x 130 mm (szerokość x 
głębokość x wysokość) lub minimum 72 butelek umieszczonych w koszach. Nie wprowadza wymogu nie 
ograniczania przestrzeni komory myjącej przez rury doprowadzające jeżeli zmywarka umożliwia załadunek 
w/w elementów w zakładanej ilości. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że konstrukcja ramion 
spryskujących oraz rur ma umożliwiać skuteczne mycie i płukanie elementów ułożonych na wszystkich 
poziomach załadunkowych zmywarki. 



 

1.7 
Oddzielne zbiorniki, obiegi, ramiona i dysze dla wody myjącej i płuczącej, aby zapobiegać zanieczyszczeniom 
krzyżowym elementów mytych w kolejnych cyklach. 

1.8 

Standardowy cykl mycia klatek dla gryzoni powinien składać się z co najmniej 3 etapów: 
Mycie: 180 sekund w 50-60 °C 
Ociekanie: 5 sekund 
Płukanie: 25 sekund w 80-90 °C 
dla całkowitego czasu cyklu trwającego około 5 minut. 
Możliwość zastosowania krótszego i dłuższego cyklu mycia klatek. 

1.9 
Urządzenie wyposażone w minimum 2 pompy myjące wykonane ze stali nierdzewnej. Wydajność każdej z 
pomp to minimum 550 litrów/minutę. 

1.10 Urządzenie wyposażone w minimum 1 pompę płuczącą wykonaną ze stali nierdzewnej. 

1.11 
System mycia i płukania umożliwiający całkowite usunięcie zanieczyszczeń  
z narożników i podłogi mytych klatek oraz wydajne płukanie mytych elementów klatek. 

1.12 
System filtrowania wody gwarantujący skuteczne mycie. Częściowa recyrkulacja w celu redukcji zużycia wody i 
detergentów. 

1.13 Zużycie wody maksymalnie 30 litów na standardowy cykl mycia klatek. 

1.14 
Zbiornik wody myjącej o pojemności minimum 85 litrów, zbiornik wody płuczącej o pojemności minimum 30 
litrów. 

1.15 
Minimum 1 pompa dozująca do detergentu myjącego oraz minimum 1 pompa dozująca do detergentu 
płuczącego (zmniejszającego napięcie powierzchniowe).  

1.16 

Urządzenie wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny oraz przyciski membranowe. Możliwość kontroli 
temperatury wody w zbiorniku myjącym oraz wody w zbiorniku płuczącym.  
Zapytanie: Sugerujemy zmianę zapisu – urządzenie wyposażone w wyświetlacz ciekłokrystaliczny z przyciskami 
membranowymi. Rozwiązanie wyspecyfikowane przez Państwa nienowoczesne i znajduje się w bardzo 
niewygodnej pozycji, pod otwieranymi drzwiami.. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia obserwacje stanu 
pracy urządzenia i umożliwia edycje parametrów procesu.  
Prosimy o informację na temat warunków odprowadzania zużytej wody. Czy wymagane jest chłodzenie wody 
przed zrzutem do odpływu? Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że wyspecyfikowana przez Państwa zmywarka 
wymaga ręcznego włączenia zaworu odpływowego, co jest rozwiązaniem odstającym technicznie od 
współczesnych standardów. 
 
Prosimy o wprowadzenie wymogu posiadania okna inspekcyjnego umożliwiającego podgląd procesu. 



Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w OPZ: 
Urządzenie wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny lub ciekłokrystaliczny oraz przyciski membranowe. 
Możliwość kontroli temperatury wody w zbiorniku myjącym oraz wody w zbiorniku płuczącym. 
 
Zamawiający informuje, że posiada standardowe rury kanalizacyjne, które wytrzymują wysokie temperatury 
zrzucanej wody (ciągła temperatura odprowadzanego czynnika do +90 stopni C). Nie wymaga chłodzenia 
wody przed zrzutem do odpływu. 
Zamawiający pragnie zaznaczyć, że nie definiuje w jaki sposób ma odbywać się włączenie zaworu 
odpływowego w zmywarce. Można zaproponować zarówno rozwiązanie manualne jak i automatyczne. 
 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na posiadaniu okna inspekcyjnego umożliwiającego podgląd 
procesu. 

1.17 

Czujnik bezpieczeństwa zamocowany na drzwiach, dzięki któremu cykl zostaje automatycznie przerwany po 
przypadkowym otwarciu drzwi.  
Na maszynie muszą znajdować się etykiety z piktogramami ostrzegawczymi informujące użytkowników o 
możliwych zagrożeniach. 

1.18 

Zasilanie:  
- 400V, 50Hz 
- moc całkowita urządzenia nie większa niż 25 kW. 

1.19 Poziom hałasu < 70 dB. 

1.20 Okres gwarancji minimum 24 miesiące. 

1.21 Urządzenie posiadające deklarację zgodności  CE 

1.22 Gwarantowany autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.  

1.23 Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostarczenia urządzenia. 

1.24 

Dodatkowe wyposażenie w postaci koszy ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI304 (2 sztuki). Uniwersalne, 
do mycia różnych małych przedmiotów (również kapsli do butelek). Wymiary minimum mm 500 x 500 x 250 
wys. Kosze musi mieć kompatybilne ze zmywarką. 

1.25 

Dodatkowe wyposażenie w postaci koszy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej minimum klasy AISI304 
(4 sztuki) na 18 butelek o pojemności 260 ml (przekrój kwadratowy). Kosze musi mieć kompatybilne ze 
zmywarką. 

1.26 

Dodatkowe wyposażenie w postaci koszy z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej minimum klasy AISI304 
(4 sztuki) na 18 butelek o pojemności 700 ml (przekrój kwadratowy). Kosze musi mieć kompatybilne ze 
zmywarką. 

II. Zestaw do oczyszczania wody i napełniania butelek – 1 sztuka 

2.1 
Zestaw składający się z urządzenia produkującego wodę o czystości klasy co najmniej III i zbiornika na 
oczyszczoną wodę. 

2.2 
Czystość wody osiągana poprzez odwróconą osmozę w postaci membrany (funkcja automatycznego płukania 
membrany) poprzedzoną prefiltracją za pomocą filtra wstępnego. 

2.3 Woda przeznaczona do pojenia zwierząt laboratoryjnych. 

2.4 Urządzenie zasilane wodą wodociągową. 

2.5 Maksymalne wymiary urządzenia (bez zbiornika) 510 mm (wys.) x 510 mm (szer.) x 300 mm (gł.). 

2.6 Zbiornik o wymiarach maksymalnie 850 mm (wys.) x 500 mm (szer.) x 400 mm (gr.). 

2.7 Wydajność co najmniej 20 litrów/godzinę. 

2.8 
Jakość wody po oczyszczeniu: przewodność < 40 µS/cm w 25°C, redukcja związków nieorganicznych minimum 
w 98%. 

2.9 Wbudowana pompa dystrybucyjna. 

2.10 Wbudowany system recyrkulacji, pozwalający na ponowne wykorzystanie do 50 % oczyszczonej wody. 

2.11 Urządzenie wyposażone w wymienialne filtry z łatwym dostępem. 

2.12 Sterowanie  za pomocą wbudowanego dotykowego panelu. Dostęp do zmiany ustawień zabezpieczony hasłem. 

2.13 Alarm konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych lub gdy wystąpi rozszczelnienie instalacji. 



 

cz. 2  
1. Dotyczy OPZ punkt 2.16 oraz SWZ punkt 27. 

Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej? 

Zapisy dwóch powyższych punktów są sprzeczne w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający zaleca udział Wykonawców w wizji lokalnej wraz ze sprawdzeniem dróg 

transportowych.  W przypadku złożenia oferty bez wykonania wizji lokalnej po stronie Wykonawcy leżą wszelkie 

obowiązki dotyczące wprowadzenia urządzenia do miejsca docelowego.  

Zmianie ulega pkt. 27 SWZ na: Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Przewidywany termin wizji 
lokalnej to 16.07.2021r. o godz. 9:00. Miejsce spotkania:  Uczelniane Centrum Aparaturowe  - Pracownia 
Zwierząt Doświadczalnych UMP, IV piętro, ul. Rokietnicka 8, Poznań.    
 

2. Dotyczy punktu 1.5 OPZ. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zmywarki, w której jeden z poziomów załadunkowych będzie 

miał głębokości 610 mm, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań OPZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zmywarki, w której jeden z poziomów załadunkowych 

będzie miał głębokość 610 mm przy jednoczesnym spełnieniu wymogu załadunku na jeden cykl minimum 18 

podstaw klatek IIL o wymiarze 200 x 400 x 130 mm (szerokość x głębokość x wysokość) lub minimum 72 butelek 

umieszczonych w koszach. 

3. Dotyczy punktu 1.6 OPZ. 

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy obrotowych ramion myjących były w całości wykonane ze stali 

nierdzewnej klasy minimum AISI304? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby ramiona myjące były w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Ramiona 

mają być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI304. Tym samym zmienia brzmienie OPZ  

w punkcie I podpunkt 1.6. 

      Zmiana:  
      Na podstawie art. 137 ust. 4 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.,  

poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany  terminów -  składania i otwarcia ofert, w następujący sposób: 
 
1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 23.07.2021 r. godz.: 9:00, 
2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  23.07.2021 r. godz.: 10:00. 

 
Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne  

i wiążące.                                                                                                                 

                                                                                                            Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych  
                                                                                                                 mgr inż. Magdalena Fertig 
Opracowała: Sławomira Baranowska  

nr telefonu: 61 854 60 15, e-mail: dzp@ump.edu.pl 

2.14 
Zbiornik na oczyszczoną wodę o pojemności 100 litrów +/- 5 %, wykonany z tworzywa sztucznego, zaopatrzony 
w pompę dystrybucyjną oraz lampę UV o długości fali 254 nm. 

2.15 
Orurowanie ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI316 wraz z dwoma punktami poboru – po stronie brudnej i 
po stronie czystej. 

2.16 
Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Po stronie wykonawcy leży wykonanie 
otworu/otworów do przeprowadzenia orurowania na stronę czystą wraz z ich uszczelnieniem i obróbką. 

2.17 Gwarancja minimum 24 miesiące. 

2.18 Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. 


