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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

DO SWZ 
 

Znak sprawy: SOZ.383.15.2021 

Data: 23.04.2021 

 

 

Dotyczy: postępowania  w  trybie  podstawowym  na dostawę urządzeń medycznych i wyposażenia dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. 

 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych                                   

(Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące 

pytania do SWZ: 

 

Pytanie 1 

Proszę o informację, czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi lampy 

bakteriobójczej oraz wyrazi zgodę na jej dostawę pocztą kurierską, co nie zmienia w żaden sposób 

odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i prawidłowe działanie lamp. Lampa byłyby zmontowana, 

gotowa do pracy, wymagałaby jedynie zmocowania statywu lampy z podstawą, jest to czynność bardzo 

prosta i nie wymaga to od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje 

więcej niż 3 – 5 minut. Obsługa lampy jest również bardzo prosta. 

Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty. 

Zapytanie dotyczy zadania nr 2 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi 

lampy bakteriobójczej oraz wyrazi zgodę na jej dostawę pocztą kurierską. 

 

Pytanie 2 

Zadanie Nr 2  - Lampa bakteriologiczna przenośna - 1 szt. 

dotyczy poz 4.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego: 

Przepływowa lampa bakteriobójcza o poborze mocy 100 W 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy bakteriologicznej o poborze mocy 100 W.  

 

dotyczy poz 5.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego: element emitujący 

promieniowanie UV-C: 2x55W 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy bakteriologicznej z elementem emitującym 

promieniowanie UV-C: 2x55W. 

 

dotyczy poz 7.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego o wydajności 

wentylatora 60m3/h 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy bakteriologicznej o wydajności 

wentylatora 60m3/h. 
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dotyczy poz 13.  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do 

opisanego wykonanego z wewnętrznym odbłyśnikiem wykonany z blachy 

kwasoodpornej w kolorze zewnętrznym białym lub czarnym do wyboru. 

Przykład jak na zdjęciu 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy 

bakteriologicznej wykonanego z wewnętrznym odbłyśnikiem wykonany                

z blachy kwasoodpornej w kolorze zewnętrznym białym lub czarnym do 

wyboru. 

 

Pytanie 3 – dotyczy zadania nr 2 

Prosimy o dopuszczenie lampy: 

- (Lp.4) energooszczędnej, o poborze mocy 150W 

- (Lp.7) o wydajności wentylatora 165m3/h 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy 

bakteriologicznej - (Lp.4) energooszczędnej, o poborze mocy 150W 

- (Lp.7) o wydajności wentylatora 165m3/h. 

 

Pytanie 4 – dotyczy zadania nr 2 

Prosimy o dopuszczenie lampy, której obudowa wykonana jest ze stali 

malowanej proszkowo, a odbłyśnik wewnątrz komory ze stali 

kwasoodpornej – dot. (Lp.13) 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy 

bakteriologicznej której obudowa wykonana jest ze stali malowanej 

proszkowo, a odbłyśnik wewnątrz komory ze stali kwasoodpornej – dot. (Lp.13). 

 

Pytanie 5 – Dotyczy zadania nr 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od odstąpienie od wymogu uruchomienia urządzenia a także 

przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego oraz o zezwolenie do dostarczenie przedmiotu 

umowy za pośrednictwem kuriera. Dodatkowo informujemy, że oferowane przez nas lampy nie 

wymagają specjalistycznej wiedzy potrzebnej do montażu oraz ich obsługi, a wraz z dostawą zostanie 

dostarczona szczegółowa instrukcja.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu uruchomienia urządzenia a także 

przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego oraz o zezwolenie do dostarczenie przedmiotu 

umowy za pośrednictwem kuriera. 

 

Pytanie 6 – Dotyczy zapisów umowy w zakresie realizacji zadania nr 2 

Z uwagi na to, że lampy przepływowe UV-C nie są wyrobami medycznymi, prosimy o odstąpienie od 

wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentu określonego w § 1 pkt. 2 lit. e projektu 

umowy, tj. dokumentu potwierdzającego, że przedmiot umowy jest wyrobem medycznym. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy 

dokumentu określonego w § 1 pkt. 2 lit. e projektu umowy, tj. dokumentu potwierdzającego, że przedmiot 

umowy jest wyrobem medycznym. 

 

Pytanie 7 – Dotyczy zadania nr 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego od odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów               

w czasie trwania gwarancji, w przypadku gdy producent nie wymaga ich wykonywania. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów w czasie 

trwania gwarancji, w przypadku gdy producent nie wymaga ich wykonywania. 

 

II. Jednocześnie Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 Prawo zamówień publicznych                                   

(Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami) modyfikuje zapisy SWZ w ten sposób, iż Rozdział 

X Przedmiotowe środki dowodowe pkt. 2, otrzymuje brzmienie: „dokumenty potwierdzające, 

że oferowany sprzęt i urządzenia medyczne spełnia wymagania zasadnicze dla tego typu 

wyrobów i są oznaczone znakiem CE – Deklaracje zgodności” – dotyczy zadania I, III-VII. 

 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdzie Zamawiający dopuścił                                   

w niniejszych odpowiedziach na pytania zastosowanie rozwiązań odmiennych niż te 

wskazane w dokumentach zamówienia, to Wykonawca składając ofertę winien zaznaczyć 

w formularzu parametrów technicznych i użytkowych, które z pozycji są zgodne są                          

z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 

………………. .     
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IV. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Załączniki: 

Zmodyfikowany wzór umowy – zadanie nr I i II – załącznik nr 3 A do SWZ; 

Zmodyfikowany formularz parametrów technicznych i użytkowych – załącznik nr 2 do SWZ. 

 

 

Dyrektor  

Irena Petryna 

/podpis na oryginale/ 


