
 

Sandomierz 13.08.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 31.07.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 
Pytania 

1. Dot. zapisów SIWZ: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub bra-
ku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej? 

2. Dot. par. 2 ust. 1 lit. d) projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 77 dni od daty podpisania 
umowy? 

3. Dot. par 4 ust. 5 projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej do 48 godzin? 

4. Dot. par. 4 ust. 6 projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych 
w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? 

5. Dot. Pakietu IV pkt. 5: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o szerokości 50cm przy zachowaniu 
pozostałych wymiarów? 

6. Dot. Pakietu IV pkt. 11: 

Prosimy o odstąpienie od wymogu „wbudowanej pompy detergentu” dopuszczenie urządzenia, 
które zapewnia skuteczny proces już przy zastosowaniu jednej pompy pobierającej preparat 
płucząco-odkamieniający. Urządzenia wymagające dwóch pomp i dwóch preparatów w celu 
osiągnięcia skutecznego procesu cechuje gorsza mechanika mycia, ponadto konieczność stoso-
wania dwóch preparatów niesie ze sobą poważne zwiększenie późniejszych kosztów eksploata-
cji. 

7. Dot. Pakietu IV pkt. 15: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z włącznikiem zasilania głównego 
umieszczonym na ścianie? 

8. Dot. Pakietu IV pkt. 16: 

Czy urządzenie powinno umożliwiać standardowe mycie basenów podłużnych o długości 55cm 
oraz butli od ssaków, małych misek itp.? 

9. Dot. Pakietu IV: 



 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, 
która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? 
Uszczelka taka wykonana jest ze stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne 
i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wy-
miany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczel-
ność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z 
wymaganiami Zamawiającego. 

10. Dot. Pakietu IV: 

Czy Zamawiający wymaga dla zachowania najwyższego poziomu mycia aby w urządzeniu za-
montowana była bardzo wydajna pompa myjąca o wydajności minimum 400L/min.? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.: 
 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 31.07.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-

tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający informuje, że w zakresie wymaganych dokumentów będzie stosował przepisy 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz opinie 
prawne wydane przez Urząd Zamówień Publicznych. 

2) Zamawiający nie wyraża zgody. 

3) Zamawiający nie wyraża zgody. 

4) Zamawiający nie wyraża zgody. 

5) Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów SIWZ. 

6) Zamawiający nie wyraża zgody. 

7) Zamawiający nie dopuszcza. 

8) Tak. 

9) Zamawiający nie wymaga. 

10) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 
 
 
 
 

 
 


