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WSZ-EP-67/18/132/2019    

wg rozdzielnika  

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i 
wyrobów medycznych dla potrzeb  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018                  

            W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:  

Dotyczy Pakietu 13 – myjnia do fiberoskopów – 1 sztuka 

1. Dot. pkt. 5 - Prosimy o podanie producentów oraz modeli bronchoskopów posiadanych 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada 3 szt. fiberoskopów Storz (model 11101RP2; 
11101SP2; 11001RD1) oraz fiberoskop Olympus (typ GP nr fabryczny W505319). 

2. Dot. pkt.  20 - prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku, gdy zaoferowane urządzenie 
nie ma wbudowanej drukarki, należy zaoferować drukarkę zewnętrzną pozwalającą na 
wydruk parametrów potwierdzających prawidłowość przebiegu procesu mycia  
i dezynfekcji? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy zaoferowane 
urządzenie nie ma wbudowanej drukarki Zamawiający oczekuje, aby oferent  
zaoferował drukarkę zewnętrzną pozwalającą na wydruk parametrów 
potwierdzających prawidłowość przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. 
 W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik numer 2 do SIWZ – 
zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który  zamieści na swojej 
stronie internetowej www.szpital-konin.pl. 

 
3. Dot. pkt. 25 - Prosimy o podanie parametrów wody w sieci wodno-kanalizacyjnej?  

Czy w przypadku gdy woda jest twarda i/lub posiada wiele osadów mineralnych 
Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć zewnętrzny 
zmiękczacz/uzdatniacz wody? 

Odpowiedź: Tak, z uwagi na parametry wody w sieci wodno-kanalizacyjnej 
Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć zewnętrzny 
zmiękczacz/uzdatniacz wody. 
W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik numer 2 do SIWZ – 
zestawienie wymaganych parametrów technicznych, który  zamieści na swojej 
stronie internetowej www.szpital-konin.pl. 
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4. Dot. pkt. 30 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga podłączenia 
zaoferowanej myjni do komputerowego systemu archiwizacji procesów mycia  
i dezynfekcji? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy, producenta oraz wersji programu,  
z którym urządzenie ma współpracować. Prosimy również o informację, po czyjej stronie 
jest podłączenie myjni do takiego systemu (konieczna współpraca z producentem 
systemu). 

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytania do wzoru umowy 

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 5 ust. 9   użytego określenia 
„opóźnienia” określeniem „zwłoki”?   

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
 
 

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust.1 pkt. 1 i 2   użytego w różnym 
przypadku  określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka” w odpowiednim przypadku ?   

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. 
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