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DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego
i niemedycznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Zamawiający  przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie kodów dostępu, w tym kodów serwisowych?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2

Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  wszelkie  kody  dostępu  do  urządzeń  były  przekazane
Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu będącego przedmiotem zapytania?

Odpowiedź:
Nie. 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością

ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materia-

łów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji

oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający



zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wyma-

ganiami i normami.

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 4

Dotyczy Umowy:

§3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w
przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części  zamiennych z zagranicy. Czas dostaw
zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Odpowiedź:
Nie. 

Pytanie 5

Dotyczy Umowy:

§3  ust.  7 Prosimy  Zamawiającego   na  usunięcie  zapisu  tego  paragrafu  w całości  lub  dopuści
alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u
producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazy-
nowych sprzętów zastępczych

Dodatkowo zapis mówiący o wymianie sprzętu /  elementu przedmiotu umowy po dwukrotnym
ujawnieniu się wady, pozwala na żądanie wymiany sprzętu po dwóch nieistotnych naprawach. 
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie 6

Dotyczy Umowy:

§3 ust. 9 Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: ” Jeżeli dany podzespół był 3-krotnie
naprawiany i nadal nie spełnia funkcji, do jakich jest przeznaczony, Wykonawca zobowiązany
jest do wymiany podzespół na fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, taki sam
jak w ofercie lub jeżeli dany podzespół nie jest w tym momencie produkowany to na taki, który
ma parametry nie gorsze od pierwotnie dostarczonego i przyjętego przez Zamawiającego- na
własny koszt. W przypadku wymiany podzespołu termin gwarancji rozpoczyna się od daty od-
bioru nowego podzespołu. 



Obecne zapisy pozwalają na żądanie wymiany sprzętu w razie wystąpienia konieczności dokonania
drugiej nieistotnej naprawy.   

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ale dokonuje modyfikacji zapisu na
następujący:
§3 ust. 9 „Jeżeli wady nie da się usunąć lub naprawić albo w razie wystąpienia konieczności 
dokonania ich trzeciej  naprawy, Zamawiający może żądać wymiany wadliwego elementu 
przedmiotu umowy na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy element 
przedmiotu umowy, w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia 
zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji na wymieniony element przedmiotu 
umowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia.”

Pytanie 7

Dotyczy Umowy:

§5 ust. 2 Prosimy o dodanie ustępu o następującej treści „Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wy-
sokości 20 % wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw, określonych
umową”

Obecne  zapisy  chronią  jedynie  Zamawiającego,  nie  dają  Wykonawcy  możliwości  dochodzenia

odszkodowania za poniesione straty.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. Zamawiający nie zgadza
się  ze  stanowiskiem  pytającego,  że  zapisy  umowne  nie  dają  Wykonawcy  możliwości
dochodzenia odszkodowania.

Pytanie 8

Dotyczy Umowy:

§1 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje by zakres prac dostosowawczych
był przeprowadzony zgodnie z ustawowymi wymaganiami wynikającymi z  Dziennika Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 595. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Uzasadnienie: W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy odbiór pomieszczeń przez odpowiednie
służby oraz co będzie skutkowało brakiem dopuszczenia do pracy/użytkowania pomieszczeń.

Odpowiedź: 
Zamawiający  określił  zakres  prac  w  Zaproszeniu  do  składania  ofert.  Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w
tym  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  z  dnia  26  marca  2019r.  w  sprawie



szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą.  W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji
par. 1 ust. 5 umowy na następujący:

„ 5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace budowlane wykona zgodnie z dokumentami wy-
mienionymi powyżej , sztuką budowlaną i prawem budowlanym oraz z należytą starannością,
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

Pytanie 9

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  w  ramach  zakresu  prac  dostosowawczych  należy  wykonać
wszystkie  roboty  wynikające  z  obowiązującego  prawa  budowlanego  wraz  z  uzyskaniem
niezbędnych decyzji, odstępstw itp. (pozwolenie na budowę, uzgodnienia PPOŻ, sanepid). 

Odpowiedź:
Zamawiający  określił,  iż  przedmiotem  zamówienia  publicznego  jest  dostawa  sprzętu
medycznego z dostosowaniem pomieszczeń do zakupowanego sprzętu.

Pytanie 10

02 Strefa brudna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu zlewozmywakowego wyposażonego
w komory o głębokości 250mm?  - dotyczy l.p. 3, 4

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

02 Strefa brudna
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stelaża  na  odpady,  w  którym  nie  ma
dodatkowego pierścienia, a worek mocowany jest na obręczy i dodatkowo zabezpieczony przed
przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

03 Śluza



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka ściennego wykonanego ze stali
nierdzewnej?  - dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

03 Śluza

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie kosza o wymiarach 575x280x260mm?  -
dotyczy l.p. 3

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

03 Śluza

Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stelaża  na  odpady,  w  którym  nie  ma
dodatkowego pierścienia, a worek mocowany jest na obręczy i dodatkowo zabezpieczony przed
przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

05 Strefa czysta
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stelaża  na  odpady,  w  którym nie  ma
dodatkowego pierścienia, a worek mocowany jest na obręczy i dodatkowo zabezpieczony
przed przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 9

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

05 Strefa czysta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w cztery poręcze
wykonane z profili zamkniętych kwadratowych? – dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

05 Strefa czysta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach 1400x450x875mm? –
dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:



Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

05 Strefa czysta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach 1100x400x1000mm?
– dotyczy l.p. 10

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

06 W.C.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka ściennego wykonanego ze stali
nierdzewnej?  - dotyczy l.p. 1

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

08 Śluza

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza o wymiarach 575x280x260mm?  -
dotyczy l.p. 2

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

08 Śluza
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stelaża  na  odpady,  w  którym nie  ma
dodatkowego pierścienia, a worek mocowany jest na obręczy i dodatkowo zabezpieczony
przed przemieszczaniem klipsami z tworzywa? – dotyczy l.p. 3

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe  wyjaśnienia  są  wiążące  dla  Wykonawców  i  Zamawiającego.  Wszyscy
Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.  Pozostałe warunki
Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.
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