
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

 
Tarnowskie Góry, dnia 16 marca 2022r. 

AZ.272.4.1.2022 

 
          Wykonawcy 
 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia dla  centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach 
 
 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu 
Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 
ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1129 ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ: 

 
zapytania I 

 
1. Zamawiający w treści §9 ust. 1 wzoru umowy, przewidział możliwość odstąpienia od Umowy  

w przypadku:  
2) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe,  
3) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w § 5 ust. 5 lub 6 umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe.  

Wskazać należy, że §5 ust. 4 wzoru umowy określa czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii 
urządzenia, natomiast § 5 ust. 5 lub 6 wskazują na czas naprawy urządzenia. Podkreślić należy przy 
tym, że Zamawiający w żaden sposób nie określił w tym przypadku sposobu odstąpienia od umowy, 
momentu odstąpienia. Wykonawca zaznacza, że co do zasady w przypadku braki odmiennych 
regulacji strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie 
wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, 
lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.  
Zatem w sytuacji odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić wykonawcy 
dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia. Wykonawca ma wątpliwości co do 
zasadności tego typu postanowień, gdyż istotą przedmiotu zamówienia w Postępowaniu jest 
dostawa wskazanych w OPZ urządzeń, a skutek w postaci odstąpienia od umowy w przypadku 
niewykonania w terminie postanowień gwarancyjnych jest zdaniem Wykonawcy zbyt daleko idący, 
gdyż prowadzi do sytuacji, w której Zamawiający zostaje pozbawiony przedmiotu zamówienia.  
Ponadto Wykonawca wskazuje, że skutkiem odstąpienia od umowy jest naliczenie kar umownych  
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia przewidzianego umową, co w sytuacji gdy Zamawiający 
może odstąpić od umowy z powodu naruszenia postanowień gwarancyjnych, powoduje że wysokość 
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tej kary jest niewspółmierna do ewentualnego zakresu i stopnia naruszenia postanowień umowy.  
Mając na względzie powyższe Wykonawca wnosi o usunięcie pkt. 2) i 3).  

 
  Ewentualnie prosimy o zmianę zapisu „dni kalendarzowe” na „dni robocze”- dot. pkt. 2) i 3).  

 
  Ewentualnie prosimy o wydłużenie z 3 dni na 7 dni roboczych - dot. pkt. 2) i 3). 

Odp. Konstrukcja przewidziana w tych zapisach ogólnych warunków umowy jest prawidłowa. Odstąpienie 
od umowy wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami, tym niemniej, nie ma przeszkód ażeby prawo takie 
zastrzec w sytuacji, w której Wykonawca uchyla się od obowiązków naprawy sprzętu. Zwłaszcza  
w przypadku tego rodzaju sprzętu, którego prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne, biorąc pod uwagę 
bieżące funkcjonowanie WSP. 
 
 

zapytania II 
 

 
1. Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do narzędzi – 15 tac, pkt 21  

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania myjni dezynfektora z kolorowym wyświetlaczem 
o przekątnej min. 5” i przyciskami do jego obsługi znajdującymi się obok wyświetlacza.  
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, spełnia wymogi normy PN EN 15883.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie jest mniej korzystne niż 
wymagany kolorowy ekran dotykowy. 
 

2. Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do narzędzi – 15 tac, pkt 30  
Prosimy o umożliwienie zaoferowania myjni bez możliwości zaprogramowania dowolnych 
programów Użytkownika.  
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zaprogramowane programy dla różnego asortymentu.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający kupuje dla Szpitala wymagane urządzenia na 
okres 15-20 lat. Postęp w dziedzinie produkcji narzędzi oraz środków chemicznych może sprawić, że 
proponowane programy nie będą mogły być zastosowane. Dlatego Zamawiający wymaga możliwości 
zaprogramowania dowolnych programów Użytkownika w ilości min. 10.  
 

3.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do narzędzi – 15 tac, pkt 43  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wózka załadowczego na 12 tac 480x250x50 z możliwością 
mycia 22 laparoskopów.  
Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie nie zapewnia planowanej 
wydajności urządzenia. 
 

4.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do narzędzi – 10 tac, pkt 13  
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania myjni dezynfektora z kolorowym wyświetlaczem 
o przekątnej min. 5” i przyciskami do jego obsługi znajdującymi się obok wyświetlacza.  
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, spełnia wymogi normy PN EN 15883.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie jest mniej korzystne niż 
wymagany kolorowy ekran dotykowy. 

 
5.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do narzędzi – 10 tac, pkt 20  

Prosimy o umożliwienie zaoferowania myjni bez możliwości zaprogramowania dowolnych 
programów Użytkownika.  
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zaprogramowane programy dla różnego asortymentu. 
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Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający kupuje dla Szpitala wymagane urządzenia na 
okres 15-20 lat. Postęp w dziedzinie produkcji narzędzi oraz środków chemicznych może sprawić, że 
proponowane programy nie będą mogły być zastosowane. Dlatego Zamawiający wymaga możliwości 
zaprogramowania dowolnych programów Użytkownika w ilości min. 10.  

 
6.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do narzędzi – 10 tac, pkt 40  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania wózka załadowczego z możliwością mycia 28 laparoskopów.  
Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie nie zapewnia planowanej 
wydajności urządzenia. 

 
7.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do łóżek i sprzętu transportowego, pkt 7  

Prosimy o podanie parametrów pary (średnica instalacji, ciśnienie, wydajność instalacji w kg/h, 
doprowadzonej do miejsca zamontowania wymaganej myjni.  

Odp. Nie ma instalacji pary. W przetargu na roboty budowlane było przewidziane zasilanie/ogrzewanie 
elektryczne dla tego urządzenia. 

 
8.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Myjnia dezynfektor do łóżek i sprzętu transportowego, pkt 18  

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania myjni dezynfektora z kolorowym wyświetlaczem 
o przekątnej min. 5” i przyciskami do jego obsługi znajdującymi się obok wyświetlacza.  
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, spełnia wymogi normy PN EN 15883.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie jest mniej korzystne niż 
wymagany kolorowy ekran dotykowy. 
 

9.  Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 9 jednostek wsadu, pkt 22  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylizatora z 6 programami do sterylizacji w temperaturze 
121°c i 134°c, w tym z programami w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych  
w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania do 70 min. każdy?  
Wymagany sterylizator 9-jednostkowy jest urządzeniem o dużej komorze z dużą pojemnością 
cieplną. Nagrzanie oraz wystudzenie na koniec cyklu tak dużej ilości metalu (wsad – sterylizowane 
narzędzia oraz materiał komory) nie jest procesem szybkim, a proponowany czas cyklu jest 
nieznacznie dłuższy od wymaganego.  

Odp.  Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
10. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 9 jednostek wsadu, pkt 24  

Prosimy o umożliwienie zaoferowania sterylizatora bez możliwości zaprogramowania dowolnych 
programów Użytkownika.  
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zaprogramowane programy dla różnego asortymentu.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający kupuje dla Szpitala wymagane urządzenia na 
okres 15-20 lat. Postęp w dziedzinie produkcji narzędzi może sprawić, że proponowane programy nie będą 
mogły być zastosowane. Dlatego Zamawiający wymaga możliwości zaprogramowania dowolnych 
programów Użytkownika w ilości min. 10.  
 

11. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 9 jednostek wsadu, pkt 26  
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylizatora z kolorowym wyświetlaczem  
o przekątnej min. 6” i przyciskami do jego obsługi znajdującymi się obok wyświetlacza.  
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, spełnia wymogi normy PN EN 285  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie jest mniej korzystne niż 
wymagany kolorowy ekran dotykowy. 
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12. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 9 jednostek wsadu, pkt 46  
Wnosimy o dopuszczenie zgodności oferowanego sterylizatora z dyrektywą 2014/68/EU dla 
urządzeń ciśnieniowych, z oznakowaniem znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka 
notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Wymagana dyrektywa  
nr 97/23/EC została zastąpiona dyrektywą 2014/68/EU.  

Odp. Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Oferowane urządzenie musi być zgodne  
z dyrektywą 2014/68/EU dla urządzeń ciśnieniowych, z oznakowaniem znakiem CE z czterocyfrową 
notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 
 

13. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 6 jednostek wsadu, pkt 11  
Wnosimy o umożliwienie zaoferowania sterylizatora parowego z własną wytwornica pary bez 
wodowskazu, zasilaną wodą demineralizowaną z automatycznym systemem jej odgazowania oraz 
systemem oczyszczania wykonanie kotła i armatury ze stali kwasoodpornej, instalacja wody 
demineralizowanej i pompa doładowująca wykonane ze stali kwasoodpornej i tworzywa sztucznego.  
Proponowane urządzenie jest sterowane przemysłowym sterownikiem, wyposażone w różnego 
rodzaju czujniki, w tym czujniki wskazujące wypełnienie zbiornika wytwornicy pary wodą. Urządzenie 
automatycznie dozuje wodę do zbiornika. W przypadku braku wody w instalacji wyświetla błąd.  

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
14.Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 6 jednostek wsadu, pkt 22  

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylizatora z 6 programami do sterylizacji w temperaturze 
121°c i 134°c, w tym z programami w temperaturze 134°C do wyrobów sterylizowanych  
w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony o całkowitym czasie trwania do 70 min. każdy?  
Wymagany sterylizator 6-jednostkowy jest urządzeniem o dużej komorze z dużą pojemnością 
cieplną. Nagrzanie oraz wystudzenie na koniec cyklu tak dużej ilości metalu (wsad – sterylizowane 
narzędzia oraz materiał komory) nie jest procesem szybkim, a proponowany czas cyklu jest 
nieznacznie dłuższy od wymaganego.  

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

15. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 6 jednostek wsadu, pkt 24  
Prosimy o umożliwienie zaoferowania sterylizatora bez możliwości zaprogramowania dowolnych 
programów Użytkownika.  
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zaprogramowane programy dla różnego asortymentu.  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający kupuje dla Szpitala wymagane urządzenia na 
okres 15-20 lat. Postęp w dziedzinie produkcji narzędzi może sprawić, że proponowane programy nie będą 
mogły być zastosowane. Dlatego Zamawiający wymaga możliwości zaprogramowania dowolnych 
programów Użytkownika w ilości min. 10.  
 

16. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 6 jednostek wsadu, pkt 26  
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylizatora z kolorowym wyświetlaczem  
o przekątnej min. 6” i przyciskami do jego obsługi znajdującymi się obok wyświetlacza.  
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, spełnia wymogi normy PN EN 285  

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Proponowane rozwiązanie jest mniej korzystne niż 
wymagany kolorowy ekran dotykowy. 
 

17. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 6 jednostek wsadu, pkt 46  
Wnosimy o dopuszczenie zgodności oferowanego sterylizatora z dyrektywą 2014/68/EU dla 
urządzeń ciśnieniowych, z oznakowaniem znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka 
notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Wymagana dyrektywa  
nr 97/23/EC została zastąpiona dyrektywą 2014/68/EU.  
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Odp. Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Oferowane urządzenie musi być zgodne  
z dyrektywą 2014/68/EU dla urządzeń ciśnieniowych, z oznakowaniem znakiem CE z czterocyfrową 
notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). 

 
18. Dotyczy: Załącznik nr 2, Sterylizator parowy – 6 jednostek wsadu, pkt Sterylizator parowy – 1 

jednostka wsadu, pkt 8  
Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylizatora z kolorowym wyświetlaczem  
o przekątnej min. 6” i przyciskami do jego obsługi znajdującymi się obok wyświetlacza.  
Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, spełnia wymogi normy PN EN 285 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w punkcie 8 dla sterylizatora parowego – 1 jednostka wsadu. 
Proponowane rozwiązanie jest mniej korzystne niż wymagany kolorowy ekran dotykowy. 
 

19. Dotyczy: Załącznik nr 2, Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym, pkt 10  
Wnosimy o doprecyzowanie czy wymagany ekran LCD ma być kolorowym ekranem dotykowym, na 
którym wyświetlane będą parametry (temperatura, siła nacisku rolki, prędkość zgrzewania) i ich 
wykresy?  

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.  
 

20. Prosimy o doprecyzowanie, że dla wszystkich zaoferowanych urządzeń, opisanych w Załączniku  
nr 2, Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wszystkie materiały zużywalne (np. środki 
chemiczne do myjni, testy poprawności przebiegu procesu, opakowania sterylizacyjne, itp.) 
Zamawiający mógł nabywać od innych podmiotów niż wyłoniony Wykonawca.  

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji wszystkie materiały zużywalne (np. środki 
chemiczne do myjni, testy poprawności przebiegu procesu, opakowania sterylizacyjne, itp.) Zamawiający 
mógł nabywać od innych podmiotów niż wyłoniony Wykonawca. Zamawiający wymaga również, aby  
w okresie gwarancji, w każdym roku jej trwania, Wykonawcy przewidzieli wykonanie usługi polegającej na 
kalibrowaniu, przestawieniu urządzeń na inne materiały zużywalne (jeżeli jest to konieczne) w przypadku 
zakupu przez Zamawiającego innego rodzaju niż dotychczas używany. 

 
21.Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych poszczególnych branż budowlanej  

i instalacyjnych dotyczących centralnej sterylziatorni. 
Odp. Zamawiający udostępnił  projekty wykonawcze instalacyjne w dniu 04 marca 2022r. jako załączniki do 
zapytań i odpowiedzi do treści SWZ. Zamawiający udostępnia dodatkowo w załączeniu branżę budowlaną. 
  

22. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dostosuje warunki budowlane i instalacyjne zgodnie z 
wytycznymi dostawcy urządzeń?  

Odp. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przed zamówieniem i dostawą danego wyposażenia do 
sprawdzenia w miejscu dostawy i montażu warunków związanych z niezbędnymi przyłączami instalacji 
sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wymiarami pomieszczeń w których będzie montowane 
wyposażenie, a także wymiarami dróg (pomieszczeń) po których odbywał się będzie transport 
wyposażenia w budynku. Zakupione i dostarczone wyposażenie musi być dostosowane do istniejących 
warunków w tym zakresie. Dodatkowo Zamawiający informuje, że moc zakupionych i dostarczonych 
urządzeń nie może być większa niż moc przewidziana dla danego urządzenia w projekcie wykonawczym 
branży elektrycznej. 
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zapytania III 

 
Dotyczy: Załącznika nr 2 - Formularz cenowy  
Sprzęt medyczny i wyposażenie centralnej sterylizatorni  
 

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać półkę o wymiarach: długość 
1800mm, głębokość 300mm, wysokość 400mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 8 specyfikacja parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 

 
2. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać półkę o wymiarach: długość 

2000mm, głębokość 300mm, wysokość 400mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 9 specyfikacja parametrów 

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
  

3. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać półkę o wymiarach: długość 
1350mm, głębokość 300mm, wysokość 400mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 10 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

4. Czy Zamawiającemu chodzi o wykonanie regału ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)? 
Jeżeli nie, to proszę o dopuszczenie wykonania regału i wyposażenia w proponowanym gatunku 
stali. – dotyczy tabela 13 specyfikacja parametrów  

Odp. Tak, Zamawiającemu chodzi o stal gatunku 304. 
 

5. Czy Wykonawca ma zaoferować kosz o pojemności 1 jednostki STE czy o pojemności 0,5 jednostki 
STE? – dotyczy tabela 13 specyfikacja parametrów  

Odp. Wykonawca może zaproponować kosz o pojemności 1STU i wymiarach umożliwiających 
bezproblemowe korzystanie z myjni i sterylizatorów dostarczanych w ramach niniejszego postępowania. 
 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301? – 
dotyczy tabela 14-18 specyfikacja parametrów.  

Odp. Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 

7. Czy Wykonawca, podobnie jak w przypadku innych wyrobów ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej 
opisanych w SWZ, ma wykonać stół w gatunku stali 1.4301 (304)? - dotyczy tabela 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34 specyfikacja parametrów.  

Odp. Tak, wyposażenie należy wykonać ze stali gatunku 304. 
 

8. Czy Zamawiający może potwierdzić wygląd szafki podblatowej: 1xkolumna z 3 szufladami (jedna pod 
drugą) + 1x kolumna – szafka z pojedynczymi drzwiczkami (wewnątrz jedna półka czyli dwie 
przestrzenie? Jeżeli Zamawiający ma na myśli inny układ, to proszę o uszczegółowienie. Proszę 
również o podanie długości szafki podblatowej - dotyczy tabela 19-20 specyfikacja parametrów 

Odp. Zamawiający potwierdza wygląd. Długość szafki podblatowej do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
dostawą i montażem wyposażenia. 
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9. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
1400mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 19 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

10. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
1600mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 20 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści stół z oświetleniem ledowym? Oferowane rozwiązanie jest 
nowocześniejsze od wymaganego w SWZ – dotyczy tabela 21, 22 specyfikacja parametrów  

Odp. Tak, Zamawiający dopuści stół z oświetleniem LEDowym pod warunkiem zapewnienia z takiego 
źródła niezbędnego i wymaganego przepisami natężenia oświetlenia. 
 

12. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
1600mm, głębokość 1000mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 21 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach: długość 1600mm, głębokość 900mm, wysokość 
900mm? – dotyczy tabela 21 specyfikacja parametrów  

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 

14. Czy Zamawiający może potwierdzić wygląd szafki podblatowej (pkt. 7): 1xkolumna z 3 szufladami 
(jedna pod drugą) + 1x kolumna – szafka z pojedynczymi drzwiczkami (wewnątrz jedna półka czyli 
dwie przestrzenie? Jeżeli Zamawiający ma na myśli inny układ, to proszę o uszczegółowienie. 
Proszę również o podanie długości szafki podblatowej - dotyczy tabela 22 specyfikacja parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wygląd. Długość szafki podblatowej do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
dostawą i montażem wyposażenia. 
 

15. Czy Zamawiający może potwierdzić wygląd szafki podblatowej (pkt. 6): 1x kolumna – szafka  
z pojedynczymi drzwiczkami (wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie? Jeżeli Zamawiający ma 
na myśli inny układ, to proszę o uszczegółowienie. Proszę również o podanie długości szafki 
podblatowej - dotyczy tabela 22 specyfikacja parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wygląd. Długość szafki podblatowej do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
dostawą i montażem wyposażenia. 
 

16. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
2000mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 22 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
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17. Proszę o podanie oczekiwanej długości szafki podblatowej? - dotyczy tabela 23 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Długość szafki do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia, przy 
spełnieniu wymogu zapewnienia ergonomii i zachowania funkcji szafki. 
 

18. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
1200mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 23 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

19. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
900mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 25 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

20. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
1350mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 26 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

21. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać stół o wymiarach: długość 
2000mm, głębokość 700mm, wysokość 900mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 30 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

22. Czy Zamawiający może potwierdzić, że Wykonawca ma wykonać wózek o wymiarach: długość 
715mm, głębokość 670mm, wysokość 880mm? Jeżeli wykonawca ma wykonać wyrób w innej 
konfiguracji wymiarów, to proszę o dokładne ich podanie – dotyczy tabela 31 specyfikacja 
parametrów  

Odp. Zamawiający potwierdza wymiary podane w pytaniu (± 10%). Ostateczny wymiar Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed dostawą i montażem wyposażenia. 
 

23. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: długość 680mm, głębokość 680mm, wysokość 
1240mm, mieszczący 3 jednostki STE? – dotyczy tabela 32 specyfikacja parametrów  

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 

24. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: długość 960mm, głębokość 680mm, wysokość 
1240mm, mieszczący 3 jednostki STE? – dotyczy tabela 33 specyfikacja parametrów  

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 

25. Czy w opisie Wózka nie ma pomyłki i powinien on być wyposażony w podwójne drzwiczki  
z zamkiem? Jeżeli zapis o drzwiach i zamku znalazł się omyłkowo w opisie wózka, proszę  
o modyfikację parametrów. - – dotyczy tabela 34 specyfikacja parametrów  
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Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ale dopuszcza optymalizacje ze strony Wykonawcy 
poprawiające funkcjonalność dostarczanego wyposażenia. 
 

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania wózka wyposażonego w poręcze do wieszania 
papieru wykonane z profili - – dotyczy tabela 34 specyfikacja parametrów  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 

27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach: długość 1100, głębokość 
400mm, wysokość 1000mm?– dotyczy tabela 34 specyfikacja parametrów  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Dotyczy: kryteriów oceny  

1. Z uwagi na fakt, że rękojmia jest obowiązkowa i ustawowo (Kodeks Cywilny) uregulowanym 
sposobem dochodzenia roszczeń i wynosi, w zakresie objętym przedmiotem postępowania 
przetargowego, 2 lata – proszę o informację, w jaki sposób Zamawiający zamierza przyznać punkty 
w tym zakresie? Wykonawca może wedle swojego uznania wydłużyć okres gwarancji. W przypadku 
rękojmi odpowiedzialność sprzedawcy – dotycząca zarówno rzeczy nowych jak i używanych – 
względem klienta, wynika z ustawy, a nie z umowy stron.  

Odp. Sposób obliczania punktów oferty z tytułu gwarancji i rękojmi został określony w rozdziale XI ust. 1 
SWZ. W zapisach tam zamieszczonych wskazano, iż gwarancja i rękojmia stanowią kryterium wyboru 
oferty (20%). 
Punkty przyznane na podstawie kryterium „gwarancja i rękojmia” będą obliczane w następujący sposób: 

a) za okres trwania gwarancji i rękojmi minimum 24 miesiące Wykonawca otrzymuje - 0 pkt 
b)   za każde następne 12 miesięcy przedłużenia okresu trwania gwarancji i rękojmi powyżej minimum 
(24 miesiące) można otrzymać 10 pkt. 

Maksymalnie można otrzymać 20 pkt, za łączny okres gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej  
48 miesięcy. 
Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia będą liczone od dnia podpisanego przez Zamawiającego, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 
W przypadku braku podania w ofercie okresu trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca zaoferował minimalny okres trwania gwarancji i rękojmi, wówczas oferta otrzyma w tym 
kryterium 0 pkt. 
 
Zgodnie z art. 568 par. 1 k.c. okres rękojmi, gdy chodzi o nieruchomości, wynosi 2 lata.  
Z tego względu, jako iż jest to okres "minimalny", dopiero po upływie tego okresu (za wydłużenie okresu 
rękojmi) Zamawiający przewidział w sposób jasny dodatkowe punkty dla Wykonawcy, który okres taki 
zaproponuje.  
 
Okoliczność, iż dwa reżimy odpowiedzialności (gwarancja i rękojmia) są "połączone" w omówionym 
zakresie, jest w pełni prawidłowe. To korzystający z tych uprawnień (Zamawiający) zdecyduje, z którego  
z nich - w razie potrzeby - skorzystać w ramach czasowych okresu jaki zostanie ustalony w umowie  
(po wyborze najkorzystniejszej oferty). 
 

 
zapytanie IV 

 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Sterylizator parowy - 6 jednostek wsadu, pkt 42. 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylizatora o wymiarach do zabudowy (łącznie z własną 

wytwornicą pary i wymaganą przestrzenią techniczną), które wynoszą: 190x130x250 cm (s x g x w)? 
Odp. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przed zamówieniem i dostawą danego wyposażenia do 
sprawdzenia w miejscu dostawy i montażu warunków związanych z niezbędnymi przyłączami instalacji 
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sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wymiarami pomieszczeń w których będzie montowane 
wyposażenie, a także wymiarami dróg (pomieszczeń) po których odbywał się będzie transport 
wyposażenia w budynku. Zakupione i dostarczone wyposażenie musi być dostosowane do istniejących 
warunków w tym zakresie. Dodatkowo Zamawiający informuje, że moc zakupionych i dostarczonych 
urządzeń nie może być większa niż moc przewidziana dla danego urządzenia w projekcie wykonawczym 
branży elektrycznej. 
 
 
 
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą. 
 
Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 
 
I. ust.1 w rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24.06.2022 roku, tj. 88 dni od upływu terminu 

składania ofert. 
 
II. ust. 1 w rozdziale XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 29 marca 2022 roku do godz. 10:00. 

 
III. ust. 1 w rozdziale XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM 
OFERT otrzymuje brzmienie: 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 29 marca  

2022 roku, o godz. 10:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  
42-600 Tarnowskie Góry. 

 
 
 
dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 


