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Dot. SPZOZ/ZP/382/10/2021 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych oraz wyposażenia. 

 
Dotyczy  
Dot. Zal.-nr-3-Opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-nr-1  
Dot. Blok operacyjny -Szafa z drążkiem na ubrania –1 sztuka (**) 
Pytanie 1, lp. 5 
Czy Zamawiający dopuści szafę o szerokości 900 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dot. Zal.-nr-3-Opis-przedmiotu-zamowienia-pakiet-nr-2  
Dot. Oddział gin.-poł. -Fotel dla matek karmiących –6 szt. 
Pytanie 1, lp. 25 
Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach szer. 74,5 x gł. 80 cm i wys. 113,5 cm bez normy 
PNEN1728? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2, lp. 25 
Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach 66 x 80 x 98 cm? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Dot. Blok –Wózek funkcyjny –2 szt. 
Pytanie 1, lp.11 
Czy Zamawiający dopuści 2 półki nadblatowe ze stali kwasoodpornej z pogłębieniem? Wymagane przez 
Zamawiającego rozwiązanie jest nie możliwe do wykonania pod względem technologicznym                         
i funkcjonalnym.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dot. Oddział gin.-poł. –wózek do narzędzi –1 szt. 
Pytanie 1  
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Czy Zamawiający dopuści wózek do narzędzi z pojemnikiem o wymiarach 175x325 mm oraz                           
o wymiarach całkowitych wózka 860x440x890 mm? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Dot. Oddział gin.-poł. –wózek dwublatowy –3 szt. 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści wózek opisany poniżej? 
Wózek z dwoma blatami oraz z koszykiem na wyposażenie o stelażu stalowym lakierowanym 
proszkowo oraz blatami ze stali kwasoodpornej. 
Podstawa na 4 kołach o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą. 
Wymiary min. 770x430x880 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dot. Oddział gin.-poł. –wózek trzypółkowy–1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek opisany poniżej?  
Wózek z trzema blatami.  
Blaty górny z tworzywa ABS zagłębiony na całej powierzchni 10 mm bez burt. Pozostałe dwa blaty ze 
stali nierdzewnej. 
Cztery kółka o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą. 
Konstrukcja aluminiowa. 
Półki o wymiarach 930x570 mm.  
Długość wózka 1080 mm. 
Szerokość wózka 640 mm. 
Wysokość wózka 8900 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dot. Blok –Wózek na brudną bieliznę typ 2 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści wózek na brudną bieliznę opisany poniżej? 
Wózek z szafką z drzwiczkami z dwoma półkami oraz 2 stelaże do worków. Podstawa stalowa, szafka 
o stelażu z profili aluminiowych wypełnienie z płyty meblowej. Wymiary 1050x580x1080 mm. Pokrywy 
podnoszone ręcznie. Nad szafką blat z zabezpieczeniem przed wypadnięciem asortymentu.  
Odp. Zgodnie z SWZ. Zamawiający zmodyfikował opis techniczny wózka na brudną bieliznę. 
 
Dot. Anestezjologia –Wózek reanimacyjny –2 szt. 
Pytanie 1, lp. 2 
Czy Zamawiający dopuści wózek z 3 blatami montowanymi na stałe? Takie rozwiązanie pozwala na 
stabilne przewożenie materiałów oraz wpływa na funkcjonalność użytkowania.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dot. Fotel biurowy –15 sztuk (anestezjologia, endoskopia, izba przyjęć, oddział noworodków, oddział 
ginekologiczny) 
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Pytanie 1, lp. 3 
Czy Zamawiający dopuści fotel z podłokietnikami ze stali w części tapicerowane materiałem 
zmywalnym? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2, dot. Lp. 5, 9 
Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach podanych poniżej? 
Wysokość całkowita w zakresie 1060-1140 mm 
Wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-505 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dot. SWZ 
Pytanie 1 
W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach nr 3 
–Opis Przedmiotu Zamówienia, a treścią Załączników nr 2 -Formularz cenowy dotyczącymi 
odpowiednio pakietu 1 oraz 2, zwracamy się z prośbą o dookreślenie przedmiotu zamówienia.   
W załącznikach z  opisem przedmiotu zamówienia znajduje się wyposażenie nie ujęte w formularzach 
cenowych, są też różnice w ilościach wymaganego asortymentu, w związku z powyższym prosimy             
o weryfikację dołączonych dokumentów oraz wzajemną ich korelację, celem jednoznacznego 
dookreślenia przedmiotu zamówienia. 
Odp. Poprawione załączniki Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 
 
Pakiet 1  załącznik meble Blok  
Pom. Sala operacyjna P0.28 poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w pozycji 
kontener mobilny z szufladą i drzwiami? Według opisu wymagana jest dostawa kontenera z trzema 
pólkami wyposażonymi w  wyciągane podziałki do szuflad. Czy Zamawiający wymaga aby znajdująca 
się powyżej półek szuflada była wyposażona w takie podziałki ? Prosimy o weryfikację zapisu.  
Odp. Zamawiający wymaga, aby znajdująca się powyżej półek szuflada była wyposażona                           
w wyciągane podziałki. 
 
Pakiet 1  załącznik meble Izba Przyjęć  
P0.35 POM. PORZADKOWE  poz. 20 
Zwracamy się z prośbą o dookreślenie opisu poz.  Szafa dwudrzwiowa, co oznacza zapis do 
dezynfekcji?, czy szafa ma być wyposażona w 5 półek z płyty meblowej? , czy ma być zamykana 
zamkiem?  
Prosimy o weryfikację opisu asortymentu.  
Odp. Szafa oraz półki muszą być wykonane z płyty meblowej odpornej na działanie środków 
dezynfekcyjnych. Szafa wyposażona w 5 półek, zamykana zamkiem. 
 
Pakiet 1  załącznik meble Oddział Noworodkowy Poprawiony  
Pom. Punkt Pielęgniarski poz. 10 
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Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego wymiaru szaf. Opis asortymentu zawiera dwa wymiary 
odpowiednio 370x400x2000 mm oraz 600x400x2000 mm.  Prosimy o weryfikację opisu asortymentu. 
Odp. Zamawiający wymaga wymiaru 370x400x2000. 
 
Pom. P1.26 Magazyn poz. 21  
Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego wymiaru szafki dolnej –opis asortymentu zawiera dwa 
wymiary –odpowiednio 1400/400/350 oraz 1400x400x450 mm.  Prosimy o weryfikację opisu 
asortymentu. 
Odp. Zamawiający wymaga wymiaru 1400/400/350. 
 
Pom. Korytarz/Holl poz. 23  
Prosimy o dookreślenie opisu dla składowych pozycji Stanowisko pracy, podanie wymiarów 
wymaganych 2 szt. słupków zamykanych oraz informacje czy mają być one wyposażone w półki z płyty 
meblowej, czy mają być zamykane zamkiem?  
Prosimy o dookreślenie opisu dla składowych pozycji Stanowisko pracy,  proszę o podanie wysokości  
dla –małe biurko 1200/500 z kontenerkiem, czy biurko ma być wyposażone w wysuwaną półkę na 
klawiaturę? Czy kontener ma być trzyszufladowy zamykany zamkiem centralnym? 
Odp. Stanowisko pracy 4500x600x850 mm  z trzema kontenerkami 

Blat na stelażu o długości 4500 mm, głębokości 600 mm oraz wysokości 800 mm wyposażony                   

w 3 kontenerki z trzema szufladami na kółkach, zamykane zamkiem centralnym.-1 szt. 

+ 2 szt. słupki zamykane 370x400x2000mm.wyposażone w półki z płyty meblowej, minimum 5 półek, 

+ małe biurko 1200/500 /850 wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę  z kontenerkiem -               

3 szuflady. Technologia wykonania 1.1. 

 

Dotyczy pakietu nr 3: 

1. Czy zamawiający dopuści komorę spawaną bez nachylenia sufitu? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

2. Proszę o sprecyzowanie wymiarów wiader używanych przez zamawiającego. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści cykl mycia wynoszący 50 minut? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

4. Czy Zamawiający dopuści system zbudowany z ramieniem myjącym na spodzie komory oraz       

z ramieniem realizującym natrysk od góry zintegrowanego z koszem myjącym. Obydwa 

ramiona wykonane ze stali nierdzewnej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody                            

z maksymalnym zużyciem wody na cykl płukania wynoszącym 9 litrów ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające ogrzewaniu wody poprzez grzałki? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z całkowitym poborem  mocy 7 kW, co przedkłada się na 

znaczącą energooszczędność? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez dodatkowego bojlera? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

9. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby urządzenie posiadało mikrokomputerowe 

sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na 

PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta możliwością bezprzewodowego zapisu                  

i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta   ?         

Odp. Zgodnie z SWZ. 

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zbiornika? 

Odp. Zamawiający usunął pkt 19 z opisu przedmiotu zamówienia. 

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu Aqua-stop? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające program „Obuwie operacyjne” z czasem cyklu 

26min.? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 12 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pompę obiegową o mocy 0,8kW? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 14, 15, 16 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy grzewczej/wytwornicy podgrzewania wody 8,5kW, 

całkowitej mocy 9,3kW? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 13 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody na cykl płukania 10l? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 4 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dolny kosz o pojemności 10 par butów o wymiarach 

279 x 390 x 360mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 2 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dotykowy panel sterowania (przyciski dotykowe)          

z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury, czasu                                 

i komunikatów na 3-liniowym wyświetlaczu tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób 

higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających przycisków czy 

pokręteł)? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego, pkt. 19 

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 19 parametrów wymaganych? Prosimy o wyjaśnienie jaki zbiornik 

Zamawiający ma na myśli. 

Odp. Zamawiający usunął pkt 19 z opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego 

Czy zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w poczwórny system filtrowania roztworu 

myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-

filtrem?   

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie  kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz 

ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu 

sterowania? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego 

Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało 

czujniki do  monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?  

Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny 

wpływ na jego jakość np.  (blokada obrotu ramion spowodowana wystawaniem elementów ładunku, 

strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom 

odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane  i umożliwiają szybką interwencję 

ze strony użytkownika. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego 

Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga aby zasobnik na sól regeneracyjną 

o pojemności przynajmniej 2 kg umiejscowiony był  w drzwiach? Dzięki takiemu rozwiązaniu 

uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w pozycji 

wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków aby uzyskać dostęp 

do zbiornika na sól. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 3 – Myjnia do obuwia medycznego 

W placówkach medycznych coraz częściej używane jest obuwie operacyjne z wyjmowanymi wkładkami 

również poddawanym dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość 

mycia w jednym cyklu zarówno butów jak i wkładek do butów, umieszczanych na osobnym koszu             

w specjalnie przystosowanym do tego stelażu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dot. Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2  

Dot. Oddział gin.-poł. - Fotel dla matek karmiących – 6 szt. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści fotel na płozach z oparciem wysokim w formie miękkiej poduszki w całości 

tapicerowanym materiałem zmywalnym typu skaj o szerokości 56,5 cm, głębokości 72,5 cmi wysokości 

98,5 cm? Poniżej zdjęcie poglądowe proponowanego rozwiązania. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

 


