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Poznań, 21 września 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: „Wyposażenia Wielkopolskiego
Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyczny”– znak sprawy SzW/11/2021.
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 34, działając jako Zamawiający na
podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1129
ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1)
zamawiający określa rozmiar ścinka na 4,x40mm co przy podaniu dalej w wymogach normy tajności (P-4) nie ma
znaczenia ponieważ norma DIN 66399 określa maksymalną powierzchnie ścinka dla każdego materiału niszczonego
- a nie pojedyncze wymiary. Każdy producent stosuje inny mechanizm tnący, który warunkuje rozmiar i powierzchnie
ścinka. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyn spełniające wymagania normy DIN 66399
zgodnie z parametrami: P-4 / T-4 / E-3 / O-3 / F-1 bez względu na rozmiar ścinka dla dopuszczenia innych niszczarek
i zwiększenia konkurencyjności?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki posiadającej elektronicznie kontrolowaną pokrywę zapobiegającą
wciągnięciu przez mechanizm tnący niepożądanych obiektów – ten parametr spełnia tylko jeden producent Krug
+ Priester GmbH & Co. KG producent niszczarek Ideal oraz Eba wyłączny dystrybutor na Polski rynku firma Opus
Sp. z o.o. co ogranicza możliwość zaoferowania niszczarki z podobnym rozwiązaniem oraz ogranicza
konkurencyjność. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niszczarki z mechaniczną klapką
bezpieczeństwa spełniającą takie samo zadanie jak wskazane w wymaganiach?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki, która posiada szafę wraz z drzwiczkami wykonaną w całości z wysokiej
trwałości płyty meblowej. W tej klasie urządzeń tylko 2 producentów (Krug + Priester GmbH & Co. KG producent
niszczarek Ideal oraz Eba wyłączny dystrybutor na Polski rynku firma Opus Sp. z o.o. oraz ELCOMAN SRL
producent niszczarek Kobra wyłączny dystrybutor firma Argo SA) spełnia ten parametr, co ogranicza możliwość
zaoferowania niszczarki z podobnym rozwiązaniem oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z tym
zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki z plastikowym wyjmowanym pojemnikiem
na ścinki?
Odpowiedź: Tak, jak w Arkuszu parametrów Zamawiający kosz wysuwany z szafki, kosz na ścinki
wielorazowego użytku wykonany z materiału ekologicznego, nie wymaga używania worków na ścinki.
Pytanie nr 4: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee1 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki, która charakteryzuje się zerowym poborem prądu w trybie czuwania.
Maszyny tych gabarytów, które są dostępne na rynku aby utrzymać się w trybie czuwania i zapewnić gotowość do pracy
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muszą generować chociażby minimalne zużycie prądu na poziomie 0,1W. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza
zaoferowanie niszczarki z maksymalnym poborem mocy w trybie czuwania na poziomie 0,1W?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W wymogach formalnych arkuszu parametrów technicznych niszczarek Ee1 oraz Ee2
(Załącznik Nr 1H do SWZ – podpunkt 5) zamawiający wymaga przeglądu technicznego wykonywanego raz w roku
w całym okresie gwarancji. Żaden z producentów niszczarek na polskim rynku nie wymaga w karcie gwarancyjnej ani
w instrukcji obsługi tego typu przeglądów. Czy w związku z tym zamawiający wycofa zapis o wymogu przeglądu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1)
zamawiający określa rozmiar ścinka na 3,5x40mm co przy podaniu dalej w wymogach normy tajności (P-4) nie ma
znaczenia ponieważ norma DIN 66399 określa maksymalną powierzchnie ścinka dla każdego materiału niszczonego
- a nie pojedyncze wymiary. Każdy producent stosuje inny mechanizm tnący, który warunkuje rozmiar i powierzchnie
ścinka. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyn spełniające wymagania normy DIN 66399
zgodnie z parametrami : P-4 / T-4 / E-3 / F-1 bez względu na rozmiar ścinka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki mogącej zniszczyć jednorazowo 12 kartek o gramaturze 80g. Ten
i pozostałe parametry wskazują jednoznacznie, że preferowaną maszyną w tej pozycji jest Kobra +1 CC4 co ogranicza
możliwość zaoferowania niszczarek innych producentów oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku
z powyższym zamawiający dopuszcza zaoferowanie niszczarki, która może zniszczyć jednorazowo
11 kartek 80g?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2(Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 1)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki o pojemności kosza 38L. Ten i pozostałe parametry wskazują
jednoznacznie, że preferowaną maszyną w tej pozycji jest Kobra +1 CC4 co ogranicza możliwość zaoferowania
niszczarek innych producentów oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z tym zmawiający dopuszcza
możliwość zaoferowania niszczarki posiadającej kosz o pojemności 33L?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki, która charakteryzuje się zerowym poborem prądu w trybie czuwania.
Maszyny tych gabarytów, które są dostępne na rynku aby utrzymać się w trybie czuwania i zapewnić gotowość do pracy
muszą generować chociażby minimalne zużycie prądu na poziomie 0,1W. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza
zaoferowanie niszczarki z maksymalnym poborem mocy w trybie
czuwania na poziomie 0,1W?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 10: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 zamawiający nie określił zapisu dotyczącego
technologii wykonania noży/wałków tnących, którego brak powoduje, iż w chwili obecnej można zaoferować
niszczarki posiadające wałki tnące wieloelementowe oraz jednoelementowe (monolityczne). Niszczarki tańsze
posiadające wałki wieloelementowe, produkowane są na dalekim wschodzie, cena transakcyjna takich urządzeń wacha
się od 300 do 500zł./netto, dodatkowo po okresie gwarancji części zamienne nie muszą być dostępne, natomiast
jednoelementowy (monolityczny) wałek tnący w całości wykonany jest z jednego elementu, trzpień i noże tnące to
jedna całość. Ta technologia powoduje iż urządzenia niszczące są niezwykle trwałe i odporne na uszkodzenia oraz
charakteryzuje je wykonanie w najwyżej jakości, ta technologia jest wykorzystywana przez renomowanych
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producentów na rynku tj. KOBRA, IDEAL, EBA, HSM. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane niszczarki
posiadały wałki tnące wykonane z jednego elementu stali (monolityczne)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 11: Dotyczy zamówienie częściowego nr 8: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie niszczarki: W parametrach technicznych niszczarki Ee2 (Załącznik Nr 1H do SWZ podpunkt 2)
zamawiający wymaga zaoferowania niszczarki z maksymalną głośnością 57 dB. Ten i pozostałe parametry wskazują
jednoznacznie, że preferowaną maszyną w tej pozycji jest Kobra +1 CC4 co ogranicza możliwość zaoferowania
niszczarek innych producentów oraz ogranicza konkurencyjność. Czy w związku z tym zamawiający dopuszcza
zaoferowanie niszczarki z maksymalną głośnością pracy nie przekraczającą 57 dB?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.
1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach 670x640x2040mm (SzxGxW)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z pojedynczym panelem dotykowym, ale podzielonym na dwie
części, zapewniającym jednoczesne wyświetlanie parametrów pracy obu komór i niezależne sterowanie tymi
komorami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 13: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy Zamawiający
dopuści szafę o wymiarach 460x640x2040mm (SzxGxW) i pojemności 250l netto/280l brutto spełniającą wszystkie
pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 14: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 SZT. Typ 1: Witryna chłodnicza
laboratoryjna o wym. 600x600x1950mm +/- 20mm – 1szt 1. Czy Zamawiający dopuści witrynę o wymiarach
460x640x2040mm (SzxGxW) i pojemności 250l netto/280l brutto spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 15: Dotyczy zamówienie częściowego nr 4: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie chłodnicze farmaceutyczne: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 SZT. Typ 2: Witryna chłodnicza
z zamrażarką laboratoryjna o wym. ok. 600x600x1950mm +/- 20mm – 1szt - (dostawa, montaż, uruchomienie
i szkolenie):
1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach 670x640x2040mm (SzxGxW)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z pojedynczym panelem dotykowym, ale podzielonym na dwie
części, zapewniającym jednoczesne wyświetlanie parametrów pracy obu komór i niezależne sterowanie tymi
komorami?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie oddziałowe: 06.Fa11: Podany produkt referencyjny jest przystosowany do worków o poj. 70-120 l.
Mocowane worki muszą mieć szerokość (mierzoną na płasko) przynajmniej 575 mm. Czy Zamawiający zaakceptuje
takie rozwiązanie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 17: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie oddziałowe: 9.Typ 6 Fa9.1: Produkt referencyjny (WSLK 330AC) wykonany z aluminium nie jest już
dostępny. Czy Zamawiający zaakceptuje model wykonany ze stali neirdzewnej, również z kolorowymi frontami, jak
w opisie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 18: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie oddziałowe: 17. G016b: Produkt referencyjny nie zawiera szuflady. Czy należy zaoferować model
z szufladą (jak w opisie), przy czym wys. wózka wyniesie w tym wypadku 1280 mm? Czy pojemnik na odpady do tego
wózka ma być o poj. 9 czy 14 litrów? Czy ma być wyposażony w pokrywę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza model z dwiema półkami bez szuflady. Pojemnik na odpady o
pojemności 14l wyposażony w pokrywę.
Pytanie nr 19: Dotyczy zamówienie częściowego nr 2: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie oddziałowe: Pytania do terminów dostaw (zad. 2): Realizacja w terminie do 4 tygodni od wezwania
Zamawiającego jest możliwa jedynie w części asortymentu w zad. 2. Pozostałe możliwe terminy realizacji przedstawiają
się następująco:
08.Fa15, 16. G016a
8-9 tygodni., dostawy częściowe są możliwe.
4.Typ 4.1: Fa8 zbieracze surowców wtórnych typu WSLK
10. Typ 7a Fa13 jw.
5. Typ 4.2 Fa8 jw.
6.Typ 4.3 Fa8 jw.
9. Typ 6 Fa9.1 jw.
10-11 tygodni
18.G017a wózki typu RGAE
12-13 tyg.
21.G022
22.G026 Typ 1-2
Wózki typu RGEE
18-20 tyg.
Terminy wynikają z tego, że asortyment nie jest dostępny z magazynu w pożądanej ilości lub jest produkowany na
indywidualne zamówienie. W chwili obecnej, w związku z pandemią i brakiem surowców na rynku, terminy realizacji
ulegają wydłużeniu. Prosimy o zaakceptowanie powyższych możliwych terminów realizacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 20: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w wyposażenie medyczne: Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 wagę ze wzrostomierzem bez funkcji PRINT? Pozostałe
parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający wyłączy poz. 05 NAMIOT INHALACYJNY
DZIECIĘCY Z NEBULIZATOREM do osobnego pakietu? Opisany namiot z nebulizatorem nie jest już dostępny
w sprzedaży. Producent nie produkuje już tego urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 22: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 05 inhalator dla dzieci
o poniższych parametrach bez namiotu:
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Zasilanie AC 230 V 50 Hz
Moc 60 W
Zużycie mocy 180 VA
Pojemność zbiornika na lek 10 ml
Rozmiar cząsteczki 0,5 - 10 μm
MMAD 3 μm
Poziom hałasu około 55 dB
Średnia szybkość inhalacji 0,3 ml/min
Zakres przepływu powietrza 4 - 7 l/min
Zakres ciśnienia kompresora 200-360 kPa / 2-3,6 bar (29-52 PSI)
Zakres ciśnienia operacyjnego 89-131 kPa / 0,9-1,31 bar (13-19 PSI)
Wymiary 185 x 120 x 232 mm
Waga 1,4 / 1,7 kg
Wyposażenie standardowe
nebulizator (pojemnik do rozpraszania leku), przewód powietrza, ustnik, filtry (5 szt.) maseczka dla dzieci, maseczka
dla dorosłych, smoczek do inhalacji niemowląt.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 23: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 08 lustro logopedyczne
o wymiarach min. 120cm x 60 cm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 24: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 wózek apteczny bez
konieczności posiadania klasy czystości ISO-5, ale będący wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy,
wyprodukowanym przez Producenta posiadającego certyfikat dla systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 13485
oraz PN-EN ISO 9001?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 25: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Poz. 11 - Prosimy o doprecyzowanie parametrów, wymiarów
uchwytu na ssak, aby Wykonawca mógł oszacować koszty produkcji i wykonać uchwyt kompatybilny z urządzeniem
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje uchwytu uniwersalnego i nie precyzuje jego wymiarów.
Pytanie nr 26: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 wagę elektroniczną
laboratoryjną z liniowością +/- 2mg zamiast liniowości ±0,2 mg? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 27: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 łaźnię z wyświetlaczem
LCD zamiast LED? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 28: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy w opisie poz. 19 maszyna uniwersalna do produkcji emulsji
nie doszło do pomyłki w opisie parametrów? Czy maszyna ma spełniać parametr: emulgator ultradźwiękowy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 29: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 urządzenie bez parametru
„emulgator ultradźwiękowy”?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 30: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 i 4 cieplarki z możliwością
rozbudowy o rejestrowanie temperatury i eksport danych?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 31: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na
endoskopy, gdzie cały wózek wraz z ramą wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS odpornego na
mycie i dezynfekcję a tace/pokrywy z PET?
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na
endoskopy dopuści o wymiarach wózka 1028mm (wys.) x 641mm (szer.) x 563mm (gł.) oraz wymiarach tac
transportowych 123mm x 508mm x 466mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na
endoskopy z tacami do automatycznej dezynfekcji w max. temp. 80°C oraz przezroczystą pokrywę wykonaną
z politereftalanu etylenu (PET), którą można czyścić w max. temp. 65°C?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający w poz. 12 wózek transportowy na endoskopy
wymaga dostarczenia zestawu foli oraz ściennego podajnika do nich?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 35: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści wózek transportowy na
endoskopy wraz z sterylnym zestaw trzech opakowań do tac: 1 w kolorze przezroczystym (do wyściełania tacy), 2
w kolorze zielonym (sygnalizuje czysty endoskop) oraz 3 w kolorze czerwonym (sygnalizuje brudny endoskop) x 300
szt.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 36: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 wózek transportowy na
blokadą na 4 kołach?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37: Dotyczy zamówienia częściowego Nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy
wypalarki oraz sprężarki technicznej medycznej do ośmiu tygodni od dnia wezwania przez Zamawiającego? Aktualna
sytuacja na rynkach międzynarodowych, a zwłaszcza z brakami surowców oraz komponentów/części powoduje
wydłużenie terminy dostaw.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 38: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 02.Fa3.1 Typ 2 – Pojemnik na odpadki niemedyczne 40l – 58 szt.: Czy
Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na odpadki o wymiarach: średnica 340 mm, wys. 630 mm? Parametry
te w niewielkim stopniu odbiegają od wymaganych w SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie nr 39: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 03.Fa4 – Pojemnik na odpadki 18l – 158 szt.: Czy Zamawiający dopuści do
zaoferowania pojemnik na odpadki o pojemności 20l ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 40: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 06.Fa11- kosz na bieliznę skażoną – 56 szt.: Podany produkt referencyjny jest
przystosowany do worków o poj. 70-120 l. Mocowane worki muszą mieć szerokość (mierzoną na płasko) przynajmniej
575 mm. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie nr 41: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 9.Fa16 Typ 4.4- 14 kpl.: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosze o
wys. 550 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie nr 42: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 9.Typ 6 Fa9.1 – 1 szt.: Produkt referencyjny (WSLK 330AC) wykonany
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z aluminium nie jest już dostępny. Czy Zamawiający zaakceptuje model wykonany ze stali nierdzewnej, również
z kolorowymi frontami, jak w opisie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie nr 43: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 17. G016b – wózek do przewożenia czystej bielizny – 14 szt.: Produkt
referencyjny nie zawiera szuflady. Czy należy zaoferować model z szufladą (jak w opisie), przy czym wys. wózka
wyniesie w tym wypadku 1280 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza model z dwiema półkami bez szuflady.
Pytanie nr 44: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: 17. G016b – wózek do przewożenia czystej bielizny – 14 szt.: Czy pojemnik
na odpady do tego wózka ma być o poj. 9 czy 14 litrów? Czy ma być wyposażony w pokrywę?
Odpowiedź: Pojemnik na odpady o pojemności 14l wyposażony w pokrywę.
Pytanie nr 45: Dotyczy zamówienia częściowego 2 - Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w wyposażenie oddziałowe: Pytania do terminów dostaw (zad. 2): Realizacja w terminie do 4 tygodni
od wezwania Zamawiającego jest możliwa jedynie w części asortymentu w zad. 2. Pozostałe możliwe terminy realizacji
przedstawiają się następująco:
08.Fa15, 16. G016a
8-9 tygodni., dostawy częściowe są możliwe.
4.Typ 4.1: Fa8 zbieracze surowców wtórnych typu WSLK
10. Typ 7a Fa13 jw
5. Typ 4.2 Fa8 jw
6.Typ 4.3 Fa8 jw
9. Typ 6 Fa9.1 jw
10-11 tygodni
18.G017a wózki typu RGAE
12-13 tyg.
21.G022
22.G026 Typ 1-2
Wózki typu RGEE
18-20 tyg.
Terminy wynikają z tego, że asortyment nie jest dostępny z magazynu w pożądanej ilości lub jest produkowany na
indywidualne zamówienie. W chwili obecnej, w związku z pandemią i brakiem surowców na rynku, terminy realizacji
ulegają wydłużeniu. Prosimy o zaakceptowanie powyższych możliwych terminów realizacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 46: Dotyczy zamówienia częściowego 2: Czy zamawiający wydłuży termin realizacji dla zadania
częściowego nr 2 do 8 tygodni od wezwania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 47: Dotyczy SIWZ – Pkt 6. Termin wykonania zamówienia oraz Załącznika Nr 5 do SIWZ - § 4.
Terminy realizacji Zadania (Zamówienie częściowe Nr 3): W związku z ograniczeniami w dostępności surowców,
w tym stali aluminium i tworzyw sztucznych spowodowanymi pandemią Covid-19 terminy realizacji zamówień
u producentów sprzętu i wyposażenia medycznego uległy znacznemu wydłużeniu. W związku z tym Wykonawca wnosi
o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że będzie realizował
dostawy częściowe w możliwie najkrótszym terminie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
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Pytanie nr 48: Dotyczy SIWZ – Pkt 7. Warunki udziału w postępowaniu. 4.b) Dla zamówienia częściowego
nr 3.: Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów automatyzacji aptek szpitalnych,
w tym w projektów unit dose oraz innych rozwiązań służących do automatyzacji procesów przygotowywania i obiegu
leków w aptece. W związku z powyższym wnosimy aby Zamawiający uznał warunek 4.b) za spełniony w przypadku
przedstawienia referencji należytego wykonania zamówienia na dostawę systemu do automatyzacji przygotowywania
leków w aptece szpitalnej na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ jednocześnie wskazując, że w ramach wykonanego
większego zamówienia możliwe jest wykonanie dostawy stanowiącej warunek udziału w postępowaniu, co
będzie przedmiotem badania i oceny przez Zamawiającego.
Pytanie nr 49: Dotyczy Załącznika 1C do SIWZ, pkt. 43: Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji
technicznej opisującej możliwości integracji z ramką GSM Zamawiającego (SMS EAGLE), oraz o potwierdzenie, że
ew. koszty powstałe po stronie dostawcy bramki GSM (SMS EAGLE), np. dodatkowe licencje, zostaną pokryte przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje link do instrukcji bramki GSM Zamawiającego (SMS EAGLE):
https://www.smseagle.eu/docs/NXS-9700_users_manual-4.1.pdf . Ewentualne koszty powstałe po stronie
dostawcy bramki GSM (SMS EAGLE), np. dodatkowe licencje, nie będą obciążać Wykonawcy.
Pytanie nr 50: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 01. E017 – WAGA
ELEKTRONICZNA ZE WZROSTOMIERZEM – 36 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji
PRINT?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 51: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 02. Eb7 –
WYPALARKA– 1 SZT.: Czy Zamawiający zamiast urządzenia wyposażonego w Przyłącze Interfejs Gigabit Ethernet
zaakceptuje urządzenie wyposażone w Przyłącze interfejs USB?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem interfejsu USB w wersji 3.0.
Pytanie nr 52: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 15. Ib1 –
UNIWERSALNY PRZYRZĄD DO MYCIA I DEZYNFEKCJI PRZY UŻYCIU PIANY AKTYWNEJ Z
DOZOWNIKIEM ŚRODKA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCEGO – 1 SZT.: Czy Zamawiający jako urządzenie
równoważne zaakceptuje przyrząd do mycia i dezynfekcji o następujących parametrach:
L.p.

Parametry urządzenia

1

System natrysku środków dezynfekcyjnych wytwarzający roztwór myjący i podaje go w miejsce mycia w
postaci piany lub rozpylonej cieczy (spray)

2

System pozwala na użycie dowolnych
środków chemicznych do mycia wstępnego zapewniając odpowiednią wilgotność brudnego
instrumentarium.

3

Urządzenie wyposażone w wielofunkcyjny pistolet posiadający obrotową głowicę z wymiennymi dyszami
o różnej średnicy

4

System natrysku zasilany strumieniem wody, technologia nie wymaga stosowania dodatkowej pompy.
Funkcja dozowania detergentu realizowana za pomocą obrotowej głowicy pistoletu wyposażonej w dysze
o różnej średnicy i rozmiarze

5

Urządzenie wyposażone w system precyzyjnej kontroli ilości dozowanej piany zrealizowany w sposób
mechaniczny – rozwiązanie równoważne

6

System wyposażony w funkcję kontroli rozpylanego detergentu (piana/spray) posiada możliwość
wtłoczenia sprężonego powietrza w celu osiągnięcia bardziej obfitej piany

7

Trwałe, aplikatory piany, wyposażone w ergonomiczną rękojeść

8

Urządzenie do montażu ściennego z możliwością zastosowania węży o różnej długości, dodatkowy
system zawieszenia pistoletu
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9

Wymiary (WxSxG): 38,6 x 25,9 x 11,6 cm

10

Wykonanie obudowy: tworzywo sztuczne

11

Przepływ uzależniony od ciśnienia oraz stężenia wody, kontrola manualna maksymalnie

12

Urządzenie mechaniczne nie wymaga zasilania

13
Waga urządzenia max. 7kg
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 53: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 15. Ib1 – UNIWERSALNY
PRZYRZĄD DO MYCIA I DEZYNFEKCJI PRZY UŻYCIU PIANY AKTYWNEJ Z DOZOWNIKIEM
ŚRODKA MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCEGO – 1 SZT.: Czy Zamawiający jako urządzenie równoważne
zaakceptuje przyrząd do mycia i dezynfekcji o następujących parametrach:
Lp. Parametry urządzenia
1
Możliwość mycia i dezynfekcji aktywną pianą wózków transportowych, pojemników transportowych,
kontenerów, łóżek itp.
2
Zasilane wodą pod ciśnieniem, niewymagające zasilania elektrycznego
3
Możliwość podłączenia dwóch środków chemicznych jednocześnie
4
Funkcja wyboru preparatu lub płukanie czystą wodą
5
Funkcja dozowania detergentu z regulacją stężenia roztworu
6
7
8

Regulacja stężenia w zakresie: 1:10 - 1:500 (przy użyciu wymiennych dysz)
Wykonane z materiału odpornego na działanie korozji
Wielofunkcyjny (mycie pianą lub natryskiem) pistolet myjący z obrotową głowicą wraz z wężem o długości 15
m
9
Uchwyt do mocowania dwóch 5-litrowych pojemników z detergentem na ścianie
10
Wąż do przyłączenia zasilania wodą, dł. Minimalna 1,5 m
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 54: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 16. O-08 –
ZGRZEWARKA ELEKTRYCZNA DO RĘKAWÓW STERYLIZACYJNYCH – 1 SZT : Czy Zamawiający
zaakceptuje urządzenie bez Wbudowanego dystrybutora rękawów foliowo - papierowych z przyrządem do obcinania?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 55: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 18. O-13 – WAGA
ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA – 7 SZT.: Większa część istotnych parametrów technicznych wskazuje
na wagę analityczną klasy I, czy w związku z tym zapisy z punktów:
7. Działka odczytowa 1mg,
8. Działka legalizacyjna 0,01g
11. Klasa dokładności II
Należy traktować jako omyłkę pisarską i parametry z tych punktów powinny posiadać następujące
wartości?
7. Działka odczytowa 0,1mg
8. Działka legalizacyjna 0,001g
11. Klasa dokładności I
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 56: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 18. O-13 – WAGA
ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA – 7 SZT.: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 7,3kg?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 57: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 18. O-13 – WAGA
ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA – 7 SZT.: Czy Zamawiający dopuści wagę o parametrach zasilania 100240 VAC 50Hz
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 58: Dotyczy specyfikacji OPZ dla zmówienia częściowego numer 5, punkt: 20. O-15 – ŁAŹNIA
WODNA – 2 SZT.: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD zamiast
wyspecyfikowanego wyświetlacza LED?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 59: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt. 5: Czy
Zamawiający może sprecyzować na czym ma polegać kompatybilność i integracja urządzenia z systemem dystrybucji
leków Unit Dose (Smart Hospital) dostarczanym przez Zamawiającego? Być może chłodziarka nie ma takich
funkcjonalności jakich Państwo wymagacie.
Odpowiedź: Integracja chłodziarek ma polegać na przesyłaniu danych do systemu dystrybucji leków Unit
Dose oraz odbieraniu danych z tego systemu przez interfejs sieci Ethernet. Zgodnie z SWZ zakres integracji
opisano w pkt 9 i 10 Arkusza parametrów technicznych.
Pytanie nr 60: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt. 7: Czy
Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości montażu w zabudowie meblowej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 61: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt. 9 -11: Prosimy
Zamawiającego o doprecyzowanie i opisanie jak ma wyglądać integracja urządzenia z poniższymi parametrami: Pełna
integracja z systemem automatycznych apteczek oddziałowych (Smart Cabinet) w zakresie: • Dostępu do produktów,
• Listy przechowywanych produktów w lodówce, • Dat ważności i numerów serii produktów, • Rejestracji pobranych
produktów i zwrotów, • Uprawnień użytkowników, • Rejestracji zdarzeń, Rejestracji temperatury, alarmów.
Odblokowanie dostępu do produktów leczniczych przechowywanych w lodówce z interfejsu systemu apteczek
oddziałowych (Smart Cabinet) dostarczanych przez Zamawiającego Odblokowanie dostępu do produktów leczniczych
przechowywanych w lodówce za pomocą karty NFC oraz klucza Wyspecyfikowane urządzenie nie ma funkcjonalności
np. rejestracji pobranych produktów i zwrotów. Chłodziarka jest przystosowana do przechowywania leków z rejestracją
stanów alarmowych, ale bez powyższej funkcjonalności.
Odpowiedź: Informacje o opisanych parametrach dla leków przechowywanych w lodówkach mają być
dostępne z poziomu Apteczek Oddziałowych posiadanych przez Zamawiającego. Funkcjonalność np.
rejestracji pobranych produktów i zwrotów powinna być realizowana poprzez integrację lodówki z systemem
apteczek oddziałowych.
Pytanie nr 62: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.20: Czy
Zamawiający dopuści wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim, który nie jest dotykowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 63: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.23: Prosimy
o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wraz z chłodziarką dostawy wzorcowanego zewnętrznego rejestratora,
który będzie zdalnie informował o stanach alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze oraz zaniku energii
elektrycznej? Na czym ma polegać rejestracja zdarzeń w systemie automatycznych apteczek oddziałowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zewnętrznego rejestratora, który będzie zdalnie informował o stanach
alarmowych. Rejestracja zdarzeń w systemie automatycznych apteczek oddziałowych ma być realizowana
poprzez integrację chłodziarek z systemem apteczek oddziałowych. Rejestracja ta polega na : rejestracji
zdarzeń, przechowywaniu ich w systemie apteczek oddziałowych i możliwości zarządzania nimi w systemie.
Pytanie nr 64: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.37: Prosimy
o doprecyzowanie: czy „Elektroniczna centrala alarmowa z systemem alarmowym” ma być zintegrowana
z urządzeniem, czy też ma być zewnętrzna? Czy ten zapis dotyczy alarmów chłodziarki, które są w funkcjonalnościach
sterownika?
Odpowiedź: Elektroniczna centrala alarmowa z systemem alarmowym” ma być zintegrowana z urządzeniem
Tak, zapis dotyczy alarmów chłodziarki, które są w funkcjonalnościach sterownika.
Pytanie nr 65: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.41: Czy
Zamawiający dopuści urządzenie bez portu LAN RJ45, ale z portem USB?
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ- urządzenie musi być wyposażone w port LAN RJ45
Pytanie nr 66: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Dotyczy pkt.41: Prosimy
o doprecyzowanie na czym ma polegać: „Integracja z bramką GSM Zamawiającego (SMS EAGLE)”? Czy wymagane
jest złącze RS 232/RS 485, port USB?
Odpowiedź: Sygnał ma być wysyłany z chłodziarki do systemu apteczek oddziałowych , a dalej do bramki
GSM Zamawiającego. Wymagany jest port LAN RJ45.
Pytanie nr 67: Część nr 3: Dotyczy: 01. EF12- Chłodziarka farmaceutyczna– 2 szt.: Jednocześnie prosimy
Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 – chłodziarka farmaceutyczna i stworzenie odrębnego pakietu (np. 3a).
Chłodziarki i wózki to całkowicie różny asortyment, których sprzedażą zajmują się odrębne firmy (autoryzowani
dystrybutorzy).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 68: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 600 mm x 600 mm x 1970 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Pytanie nr 69: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro
z czarnymi drzwiami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Pytanie nr 70: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie z wyświetlaczami monochromatycznymi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Pytanie nr 71: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie bez portu LAN?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 72: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Prosimy o doprecyzowanie, czy
pisząc:” 2x rejestrator temperatury Zamawiający miał na myśli zewnętrzne rejestratory temperatury?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznych rejestratorów temperatury.
Pytanie nr 73: Część nr 4: Dotyczy: 03. Ef13 – Lodówko- zamrażarka – 2 SZT.: Prosimy o doprecyzowanie, czy
Zamawiający wymaga : wbudowany w sterownik moduł GSM czy może dwa wzorcowe rejestratory z powiadamianiem
o stanach awaryjnych dodatkowo monitorujących temperaturę.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wbudowanego w sterownik modułu GSM.
Pytanie nr 74: Część nr 4: Dotyczy: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro
z czarnymi drzwiami?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 75: Część nr 4: Dotyczy: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy zamawiający dopuści
urządzenie z wyświetlaczem monochromatycznym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Pytanie nr 76: Część nr 4: Dotyczy: 04. Ef30 – szafa chłodnicza 1 - drzwiowa – 2 SZT.: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie bez portu LAN?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 77: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ1: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro
z czarnymi drzwiami?
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 78: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ1: Czy zamawiający dopuści
urządzenie z wyświetlaczem monochromatycznym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Pytanie nr 79: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ1: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie bez portu LAN?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 80: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, z zewnątrz stal galwanizowana wykończona na szaro
z czarnymi drzwiami?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 81: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Czy zamawiający dopuści
urządzenie z wyświetlaczami monochromatycznymi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką zmianę.
Pytanie nr 82: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Czy Zamawiający dopuści
urządzenie bez portu LAN?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 83: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Prosimy o doprecyzowanie,
czy Zamawiający pisząc 2x rejestrator temperatury miał na myśli zewnętrzne rejestratory temperatury?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznych rejestratorów temperatury.
Pytanie nr 84: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Prosimy o doprecyzowanie czy
Zamawiający wymaga: wbudowany w sterownik moduł GSM, czy może dwa wzorcowane rejestratory
z powiadamianiem o stanach awaryjnych dodatkowo monitorujących temperaturę.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wbudowanego w sterownik modułu GSM.
Pytanie nr 85: Część nr 4: Dotyczy: 05. O-03 – witryna chłodnicza – 4 szt. Typ 2: Prosimy Zamawiającego
o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji: 3, 4 oraz 5 typ1 i 5 typ2 (4 pozycje) i stworzenie odrębnego pakietu. Prośbę
motywujemy faktem, iż pakiet zawiera mix pozycji, których nie będzie mógł zrealizować jeden Wykonawca.
Wyspecyfikowane urządzenia są w ofertach różnych dystrybutorów wyłącznych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 86: Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów dostaw do 12 tygodni. Naszą prośbę motywujemy
faktem, iż w dalszym ciągu Producenci borykają się z problemami wynikającymi z Covid-19, co ostatecznie skutkuje
przeciągającymi się terminami realizacji składanych zamówień.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
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