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O d p o w i e d ź  n a  z a p y t a n i e                                     

w r a z  z e  z m i a n ą  t r e ś c i  S I W Z  

 

dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla szpitala  

– Namysłowskiego Centrum Zdrowia 
 

 

 

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z pytaniami 

wykonawców udziela się odpowiedzi oraz zmienia się termin składania i otwarcia ofert do 

przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego dla szpitala – Namysłowskiego 

Centrum Zdrowia. 

 

Część 9 – Dostawa stołu do masażu 

1. Czy Zamawiający wymaga stołu z standardowym zagłówkiem wykonany z wymodelowanym 

wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta czy z okrągłym otworem i z zatyczką oraz 

poduszką w kształcie rogala? Jedna opcja wyklucza drugie rozwiązanie. Na etapie produkcji musi być 

ustalona wersja jednego z zagłówków. 

Odp.: Zamawiający wymaga stołu z standardowym zagłówkiem wykonanym z 

wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta. 

2. Czy zamawiający wymaga stołu stałe stopki antypoślizgowe czy stołu ze stopkami 

antypoślizgowymi oraz wyposażony w system jezdny z kółkami dla możliwości przesuwania stołu z 

miejsca na miejsce? 

Odp.: Zamawiający wymaga stołu wyposażonego w stałe stopki antypoślizgowe z opcją 

doposażenia o system jezdny z kółkami dla możliwości przesuwania stołu z miejsca na miejsce. 

Część 12 – Dostawa myjki dezynfektora. 

3. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie opisu oferowanego produktu, który ma 

zostać dostarczony Zamawiającemu   Część 12 – Dostawa myjki dezynfektora  odnośnie  

minimalnych wymaganych parametrów technicznych opisanych w pkt.6 tabeli określających 

minimalną pojemność komory mycia. W tabeli minimum określono na 1basen i 1 kaczkę (razem) lub 

3 kaczki (razem), natomiast w odpowiedzi na sugestywnie zadane pytanie  przez konkurencyjnego 

oferenta: Czy Zamawiający wymaga myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie i dezynfekcję w cyklu 1 

kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 3 kaczek? Taka pojemność pozwala na znacznie 

większą elastyczność jak i oszczędności 
Odpowiedź brzmi :  TAK 

Prosimy o sprawdzenie czy nie nastąpiła pomyłka w interpretacji pytania, ponieważ pojemność komory 

myjącej  1basen  + jedna kaczka jest standardem przyjętym przez większość producentów a wynika z 

praktyki  iż jeden pacjent  to jeden basen i jedna kaczka  a obsługująca chorego osoba  w jednej ręce może 

nieść jeden basen a w drugiej kaczkę. 
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Należy również dodać że minimalna pojemność komory nie jest wcale wyznacznikiem  funkcjonalności 

myjni dezynfektora.  O walorach  użytkowych decyduje możliwość szybkiej wymiany uchwytów przez 

obsługę  a przez to możliwość mycia i dezynfekcji termicznej różnorodnych naczyń wielokrotnego użytku. 

Pojemność komory 1 basen +2 kaczki jest charakterystyczna  dla zadającego pytania konkurenta ,co 

całkowicie wyklucza  innych potencjalnych oferentów 

Odp.: Zamawiający podtrzymując zapisy SIWZ dotyczące minimalnych wymagań w pkt 6 tabeli, 

jednocześnie modyfikuje odpowiedź z dnia 15.11.2017 r. dotyczącą pytania nr 57 poprzez 

dopuszczenie zaproponowanego rozwiązania. 

 

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia dotyczącej w/w przetargu nieograniczonego, poprzez zmianę pkt 10.15, 11.1 oraz 11.5 

SIWZ: 

„10.15   Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa Wykonawcy 

adres 

numer telefonu, faksu                          

NIP, REGON                               

                                         

     „OFERTA  – DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO” 

 

                                        NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11
00

           22.11.2017 r. 

11.1 Oferty należy składać do dnia 22.11.2017 r. do godz. 10
00

 w Urzędzie Miejskim w 

Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

       11.5 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień 

Publicznych, budynek B, pokój Nr 26 w dniu 22.11.2017 r. o godz. 11
00

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia została dołączona  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część. 

             

 Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

 
 

AR/AKW 

 

Adriana Rzeczkowska 

Stanowisko ds. zamówień publicznych  
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