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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-32/2019 

                                                     

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 

Pytanie 1, dot. SIWZ, pkt 15.1.2 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu dostarczenia przedmiotu umowy 
do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy? Wynika to z faktu, że takie urządzenia 
produkowane są na indywidualne zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia maksymalny termin dostawy (TD) przedmiotu zamówienia( 
suszarka do narzędzi) w pakiecie nr 1, z 35 dni od dnia zawarcia umowy na 70 dni od dnia zawarcia 
umowy. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje 
pkt.15 KRYTERIA WYBORU OFERTY, ppkt 15.1.2. 
 
Pytanie 2, dot. Umowy, Gwarancja i serwis §5 pkt 6 
Czy Zamawiający dopuści, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, 
możliwość przedłużenia czasu dokonania naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych od 
chwili zgłoszenia usterki? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej z suszarki 
(urządzenie generuje dużą ilość ciepła, które należy odprowadzić na zewnątrz 
pomieszczenia)? Jeśli tak, po czyjej stronie jest wykonanie wyżej wymienionej instalacji i czy 
jest możliwość podłączenia suszarki do istniejącej instalacji w pobliżu miejsca jej montażu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wyciągowej, jeżeli producent urządzenia 
tego wymaga. Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie suszarki do istniejącej instalacji, pod 
warunkiem zachowania jej poprawnej pracy, w tym nie pogorszenia jej parametrów działania. 
 
 
 



 

 

2 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

 
Pytanie 4 
Jakie są maksymalne wymiary tacy z wyrobami medycznymi, która powinna zmieścić się w 
urządzeniu? 
Odpowiedź: Wymiary tacy z wyrobami medycznymi wynoszą: długość 70 cm (+/-5cm), szerokość 
50 cm (+/-5cm) W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ 
(ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH), który zamieści na stronie 
internetowej www.szpital-konin.pl oraz www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 5, dot. zał. nr 2 do SIWZ 32, pakiet 1, pkt 8 
Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki wymagając możliwości mycia i dezynfekcji filtra 
powietrza, nie gorszego niż HEPA H13 w myjni-dezynfektorze? Filtry HEPA są filtrami o 
bardzo małej gradacji (materiał filtrujący posiada bardzo małe pory) w celu eliminacji 
cząstek stałych i bakterii, dlatego też nie jest możliwe ich czyszczenie, np. przez mycie i 
dezynfekcję. 
Z tego powodu, filtry HEPA są filtrami jednorazowego użycia w zastosowaniach 
medycznych. Czy wobec tego Zamawiający nie powinien wykreślić pkt 8 z Zestawienia 
Wymaganych Parametrów Technicznych dla pakietu 1? 
Odpowiedź: Zamawiający z pakietu nr 1 wykreśla pkt 8. W związku z tym Zamawiający 
zmodyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH), który Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz 
www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie 6 
Czy istnieje możliwość wizji lokalnej w celu dokonania oględzin miejsca montażu suszarki 
oraz sprawdzenia możliwości jej podłączenia? 
Odpowiedź: Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w celu dokonania oględzin miejsca 
montażu suszarki oraz sprawdzenia możliwości jej podłączenia za uprzednim uzgodnieniem 
terminu z Kierownikiem Centralnej Sterylizatorni tel. 63 240 45 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: S.Skrycka                   
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