
 
 

Grudziądz, dnia 01.10.2019 r.  
 
 

 
 
 
ZP-2140/19 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni                        
(znak sprawy: Z/37/PN/19). 
 
 

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
1. Dot. SIWZ 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wizji lokalnej pomieszczeń w których należy 
zainstalować dzierżawione urządzenia. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że umożliwia, dokonanie 
przez Wykonawców wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być zainstalowane 
urządzenia w celu przygotowania oferty. Wykonawcy mają możliwość zgłaszania zamiaru 
uczestnictwa w wizji lokalnej do dnia 07.10.2019 r. Wykonawcy winni skontaktować się                   
z Panią Ewą Chyła tel. 56 641 46 70 w celu zgłoszenia zamiaru uczestnictwa oraz 
wyznaczenia terminu wizji lokalnej. Osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są 
upoważnione do udostępnienia przedmiotu wizji lokalnej. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń               
z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie 
bezpośrednio na adres Zamawiającego. 
 
2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość odkupienia urządzeń po zakończeniu okresu 

dzierżawy? 
Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że odkupienie sterylizatorów nie jest 
przedmiotem danego postępowania.  

 
3. Zwracamy się z prośbą o uznanie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez 

wykazanie: 
2 dostaw, z których każda obejmowała co najmniej: 2 Myjnie dezynfektory narzędziowe  
o wielkości minimum 10 tac narzędziowych oraz minimum 2 sterylizatory parowe                           
o wielkości minimum 6 jednostek wsadu każdy.  
Uzasadnienie: Powyższe dostawy obejmowały zbliżony zakres do niniejszego zadania, co 
wykazuje posiadanie przez nas zdolności technicznej i zawodowej”. 

Odp. Patrz odpowiedź na zapytanie nr 32. 
 

4. Dot. Opis techniczny 
 „Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.”: 
 Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości komory 700mm ? 
Uzasadnienie: Stosowane obecnie powszechnie kontenery sterylizacyjne wymagają 
większej niż wskazana wysokości komory, tak aby zmieściła się konstrukcja wózka, półki 
wózka oraz zapewnić odpowiednią przestrzeń dla prawidłowej penetracji pary. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że większa wysokość 
komory od wymaganej spowoduje zwiększenie objętości komory co spowoduje zwiększenie 
zużycia mediów podczas eksploatacji. 
 
5. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuści komorę o grubości ścian komory 6mm?  
Uzasadnienie: Proponowana grubość nieznacznie odbiega od wymaganej i jest 
korzystniejsza pod względem wytrzymałościowym”. 

Wszyscy Wykonawcy  



 
 

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o grubości ścian komory 6mm (patrz pkt. III. 5 SIWZ po 
modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do naniesienia                  
w opisie technicznym powyższych zmian.  
 
6. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuści Sterylizator wyposażony w funkcje degazacji wody realizowaną 
bez konieczności jej podgrzewania oraz związaną z tym automatyczną funkcją odmulania 
wytwornicy sterowaną przez sterownik, bez konieczności odzysku ciepła, które nie jest 
wykorzystywane na żadnym etapie procesu?”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że rezygnacja z odzysku 
ciepła zwiększa zużycie mediów podczas eksploatacji. 
 
7. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuści automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo i napędzane 
siłownikiem pneumatycznym nie wymagające stosowania przeciwciężaru?  
Uzasadnienie: Drzwi napędzane pneumatyczne są praktycznie bezawaryjne. Napędy 
elektryczne wyposażone są w dodatkowe silniki elektryczne ulegające częstym awarią, 
posiadają łańcuchy trudne do utrzymania w czystości oraz wymagają dodatkowych 
zabezpieczeń (w tym przeciwciężar).”. 

Odp. Zamawiający dopuszcza się napęd pneumatyczny lub elektryczny z przeciwciężarem 
równoważącym ciężar drzwi, pozwalający na awaryjne otwarcie drzwi w celu wyjęcia materiału 
bez udziału serwisu (patrz pkt. III. 5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony 
asortyment zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
8. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający jako „panel dotykowy” ma na myśli ekran dotykowy, w którym wybór 
funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie?  
Uzasadnienie: W nowoczesnych urządzeniach stosowane są standardowo ekrany dotykowe                 
w celu wyeliminowania pomyłek przy wyborze poleceń w sterowniku”. 

Odp. Zamawiający jako „panel dotykowy” ma na myśli ekran dotykowy, w którym wybór 
funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie. 
 
9. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuszcza panele dotykowe o przekątnej 10 cali’ po obu stronach                          
z ekranami wykonanymi z materiału innego niż szkło odpornego na działanie środków do 
mycia i dezynfekcji, co pozwoli na wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności?”. 

Odp. Zamawiający dopuszcza panele dotykowe o przekątnej 10 cali’ po obu stronach                          
z ekranami wykonanymi z materiału innego niż szkło odpornego na działanie środków do mycia 
i dezynfekcji, co pozwoli na wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności (patrz pkt. III. 5 SIWZ 
po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
10. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuszcza świetlny wskaźnik postępu procesu widoczny z odległości 
kilku metrów, zainstalowany na wymaganej wysokości, informujący o postępie cyklu, 
czasie pozostałym do końca procesu zlokalizowany na kolorowych ekranach dotykowych                              
(o przekątnej ekranu 10”), z wizualną prezentacją stanu alarmowego w postaci czerwonego 
koloru ekranu. Ekrany zlokalizowanej po obu stronach: załadowczej oraz wyładowczej? 
Uzasadnienie: Zaoferowane rozwiązanie jest co najmniej równoważne, a w kilku aspektach 
nawet korzystniejsze dla Użytkownika, spełniając wymagane funkcje.”. 

Odp. Zamawiający dopuszcza świetlny wskaźnik postępu procesu widoczny z odległości kilku 
metrów, zainstalowany na wymaganej wysokości, informujący o postępie cyklu, czasie 
pozostałym do końca procesu zlokalizowany na kolorowych ekranach dotykowych                              



 
 

(o przekątnej ekranu 10”), z wizualną prezentacją stanu alarmowego w postaci czerwonego 
koloru ekranu. Ekrany zlokalizowanej po obu stronach: załadowczej oraz wyładowczej (patrz 
pkt. III. 5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany 
jest do naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
11. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator, którego konstrukcja nie wymaga opisanego 
programu serwisowego, wymaganego do wypchnięcia i ponownego zassania tej samej 
uszczelki w celu jej okresowego smarowania.  Zaoferowany sterylizator nie wymaga 
smarowania uszczelki przez cały okres stosowania, a proces wymiany uszczelki jest bardzo 
prosty i nie wymaga jej mechanicznego „wypchnięcia”/”zassania”.  
Uzasadnienie: Opisany program stosowany jest wyłącznie przez jednego producenta,                     
z uwagi na konieczność okresowego smarowania uszczelki”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. 
 
12. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Czy Zamawiający dopuści dwustopniową pompę próżniową bez dodatkowego inżektora  
o konstrukcji oraz wymaganej wydajności dostosowanej do konstrukcji Sterylizatora? 
Uzasadnienie: W przypadku gdy producent sterylizatora nie jest w stanie uzyskać 
odpowiednich parametrów próżni stosuje pompy dwustopniowe czasem wspomagane 
dodatkowym inżektorem wodnym. Opisane rozwiązanie stosowane jest wyłącznie przez 
jednego producenta”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że brak wymaganego 
rozwiązania spowoduje zwiększenie zużycia mediów podczas eksploatacji. 
 
13. Dot. Opis techniczny 

Sterylizator parowy (przelotowy) - 1 szt.: 
Prosimy o dopuszczenie sterylizatora parowego o szerokości 90 cm z dostępem 
serwisowym z jednego boku urządzenia. Jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie 
zarówno dla serwisu oraz personelu technicznego, jak i dla personelu, który ma więcej 
miejsca na manewrowanie wózkami załadowczymi sterylizatorów.”. 

Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie przy zachowaniu szerokości całkowitej 
montażowej wraz z dostępem serwisowym bocznym nie przekraczającym 100 cm (patrz pkt. III. 
5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
14. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o objętości komory myjącej nieznacznie większej od 
wymaganej i mieszczącej się w zakresie 300L (+/-5%). 
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, 
umożliwiając załadunek sprzętu o większych gabarytach. 

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o objętości komory myjącej nieznacznie większej od 
wymaganej i mieszczącej się w zakresie 300L (+/-5%) przy zachowaniu pozostałych wymagań 
SIWZ (patrz pkt. III. 5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment 
zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
15. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści, aby uszczelka drzwiowa była dociskana do powierzchni drzwi 
wykonanej ze stali kwasoodpornej ? 
Uzasadnienie: Materiał powierzchni, do której dociskana jest uszczelka drzwi nie ma 
wpływu na efekt szczelności komory. Rozumiemy, że intencją Zamawiającego jest aby 
drzwi były szczelne. 



 
 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że docisk uszczelki do 
szklanej powierzchni zmniejsza prawdopodobieństwo powstania przecieków w miejscu 
połączenia szkło/metal. 
 
16. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system anty-pianowy 
zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze,                           
w przypadku którego dodatkowe płukania uruchamiane są w sposób kontrolowany przez 
obsługę ? 
Uzasadnienie: Ze względu na specyfikę procesu mycia i dezynfekcji wszelkie anomalia 
procesu w tym wystąpienie piany są sygnalizowane przez urządzenie – decyzja, co do 
dalszego postępowania jest podejmowana przez personel. Opisane rozwiązanie stosowane 
jest wyłącznie przez jednego producenta. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że ponowne uruchomienie 
przez personel wymaga dodatkowej obsługi oraz wydłużą czas trwania reprocesowania 
(rozpoczyna bieg procesu od początku – przewidziane są tylko dwie myjnie dla dużej ilości 
posiadanych narzędzi). 
 
17. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-
dezynfektor wyposażoną w pompy dozujące z możliwością nastawy dozy środka 
bezpośrednio z panelu sterującego w ml? 
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia odpowiednie stężenie środka zgodnie  
z normą EN ISO 15883 oraz wymaganiami producentów środków chemicznych. Opisane 
rozwiązanie stosowane jest wyłącznie przez jednego producenta. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że ze względów 
bezpieczeństwa oraz powtarzalności procesu wymagane jest utrzymanie stałego stężenia 
podczas procesów. 
 
18. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuszcza wydruk z podaną ilością preparatu ?. 

Odp. Zamawiający dopuszcza wydruk z podaną rzeczywistą zadozowaną ilością preparatu 
(patrz pkt. III. 5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment 
zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
19. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-
dezynfektor zapewniającą utrzymanie stężenia roztworów roboczych zgodnie zaleceniami 
ich wytwórców zamiast wymaganego stałego stężenia roztworów roboczych? 
Uzasadnienie: Wszyscy wytwórcy środków chemicznych stosowanych w myjniach-
dezynfektorach podają zakresy stężeń roboczych. Nikt nie wymaga aby było utrzymywane 
stałe stężenie roztworu roboczego. Dla użytkownika ważnym jest aby stężenie robocze 
mieściło się w wymaganym zakresie”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że ze względów 
bezpieczeństwa oraz powtarzalności procesu wymagane jest utrzymanie stałego stężenia 
podczas procesów. 
 
 



 
 

 
20. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę spustową przyspieszającą 
czas spustu wody z komory zamiast wymaganego zaworu spustowego ? 
Uzasadnienie: Zastosowanie pompy spustowej zapewnia szybie i skuteczne odprowadzenie 
wody do kanalizacji. Zawór spustowy zapewnia tylko grawitacyjny odpływ wody. Każda 
myjnia-dezynfektor, niezależnie do tego czy jest wyposażona w zawór spustowy czy też               
w pompę - wymaga okresowego serwisowania”. 

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w pompę spustową przyspieszającą czas 
spustu wody z komory zamiast wymaganego zaworu spustowego o ile nie wpłynie to na 
wydłużenie wymaganego czasu pracy (patrz pkt. III. 5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca 
oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym 
powyższych zmian. 
 
21. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania nowoczesną energooszczędną myjnię-
dezynfektor wyposażoną w pompę myjącą posiadającą wirnik wykonany z materiału 
odpornego na działanie korozji innego niż stal kwasoodporna ? 
Uzasadnienie: Nowoczesne technologie inżynierii materiałowej pozwalają na stosowanie              
z powodzeniem elementów wykonanych z tworzyw sztucznych w miejsce stali 
kwasoodpornej. Elementy te są lżejsze a ich odporność na czynniki korozji równie wysoka 
(lżejszy wirnik = dłuższa żywotność pompy)”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że wirnik pompy 
narażony jest na silne oddziaływanie mechaniczne i chemiczne agresywnych roztworów 
myjących. 
 
22. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści dużo wydajniejszy kondensator nie wykorzystujący wody, 
wyposażony w wymiennik odzyskujący ciepło z powietrza usuwanego z komory w celu 
podgrzania wstępnego powietrza suszącego wtłaczanego do komory? 
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zmniejsza koszty eksploatacji urządzenia. 
Odzysk ciepła z powietrza usuwanego z komory w celu wstępnego ogrzania powietrza 
pobieranego do suszenia jest realizowany w czasie rzeczywistym i powoduje mniejsze 
zużycie energii na ogrzanie powietrza do temperatury suszenia”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że temperatura wody 
chłodzącej jest niższa od temperatury powietrza co zwiększa efektywność kondensatora  
i skutecznie zabezpiecza instalacje wentylacyjną przed zwilgoceniem. 
 
23. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści temperatury suszenia regulowane w zakresie 60÷110˚C ?  
Uzasadnienie: Najwyższą stosowaną temperaturą suszenia niezależnie od zakresu 
temperatur dostępnych w sterowniku jest temperatura 90˚C – będąca temperaturą 
dezynfekcji termicznej. Wyższych temperatur się nie stosuje a zakres regulacji wynika                    
z przyjętego konstrukcyjnie rozwiązanie. Temperatura 60 ˚C – odpowiada temperaturze 
dezynfekcji termiczno-chemicznej”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Powyższe wynika z faktu, że obniżenie temperatury 
suszenia od wymaganej spowoduje obniżenie wydajności suszenia i wydłużenia czasu 
reprocesowania (dotyczy procesu obróbki narzędzi szczególnie dla dużych ciężkich zestawów 
ortopedycznych). 
 



 
 

 
24. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie kontrolujące temperaturę wody pobieranej wraz z jej 
automatycznym podgrzewaniem w razie konieczności bez generowania błędów, które w 
przypadku zasilenia z sieci centralnej i wahań temperatury mogą powodować częste alarmy 
i przestoje urządzenia”. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i nie 
przewiduje w tym zakresie modyfikacji. Wymaga się automatyczną elektroniczną kontrolę 
temperatury wody pobieranej przez myjnie z alarmem w przypadku przekroczenia temperatury 
zadanej oraz dopuszcza się podgrzew wody gdy temperatura wody pobranej jest zbyt niska.  
 
25. Dot. Opis techniczny 

Myjnia dezynfektor narzędziowa wraz z wyposażeniem – 2 szt.” 
Prosimy o dopuszczenie Myjni dezynfektorów o gabarytach nie przekraczających 
(WxGxS): 200 x 91 x 111 cm? 

Odp.  Zamawiający dopuszcza głębokość urządzenia do 100 cm przy zachowaniu pozostałych 
wymiarów bez zmian (patrz pkt. III. 5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując 
dopuszczony asortyment zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym powyższych 
zmian. 
 
26. Dot. Opis techniczny 

Wyposażenie wspólne dla 2 sztuk Myjni: 
Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji o pojemności 12 tac 
DIN 1/1 (480x250x50 mm) o wymiarach poziomu min. 600x550mm, z natryskiem 
każdego poziomu od góry i od dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych,                        
z ramionami wyposażonymi w demontowane końcówki wykonane z tworzywa odpornego 
na wysoką temperaturę i środki chemiczne, wyposażony w przyłącza myjąco suszące, nie 
powodujące błędów przy załadunku wózka lecz zlokalizowane w innym miejscu niż 
centralnie w jego podstawie, wyposażony w demontowalne półki oraz ramiona natryskowe 
umożliwiające mycie i dezynfekcję przedmiotów o wysokości większej niż wysokość 
pojedynczego poziomu mycia bez konieczności zakupu dodatkowego wózka wsadowego. 

Odp. Dopuszcza się wózek o zaproponowanych parametrach o ile spełnia wymóg przyłącza 
myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka                  
o 180 st. (brak błędów związanych z nieprawidłowym załadunkiem do komory) (patrz pkt. III. 5 
SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
27. Dot. Opis techniczny 

Wyposażenie wspólne dla 2 sztuk Myjni: 
Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji o pojemności 8 tac DIN 
1/1 (480x250x50 mm) o wysokości poziomu myjącego 100mm, z natryskiem każdego 
poziomu od góry i od dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych, z ramionami 
wyposażonymi w demontowane końcówki wykonane z tworzywa odpornego na wysoką 
temperaturę i środki chemiczne, wyposażony w przyłącza myjąco suszące, nie powodujące 
błędów przy załadunku wózka lecz zlokalizowane w innym miejscu niż centralnie w jego 
podstawie, wyposażony w demontowalne półki oraz ramiona natryskowe (nie ulegające 
przemieszczani) umożliwiające mycie i dezynfekcję przedmiotów o wysokości większej 
niż wysokość pojedynczego poziomu mycia bez konieczności zakupu dodatkowego wózka 
wsadowego. 

Odp. Dopuszcza się wózek o zaproponowanych parametrach o ile spełnia wymóg przyłącza 
myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka                 
o 180 st. (brak błędów związanych z  nieprawidłowym załadunkiem do komory) (patrz pkt. III. 
5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
28. Dot. Opis techniczny 

Wyposażenie wspólne dla 2 sztuk Myjni: 



 
 

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi 
laparoskopowych, wyposażony w przyłącza myjąco suszące, nie powodujące błędów przy 
załadunku wózka lecz zlokalizowane w innym miejscu niż centralnie w jego podstawie. 

Odp. Dopuszcza się wózek o zaproponowanych parametrach o ile spełnia wymóg przyłącza 
myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka                 
o 180 st. (brak błędów związanych z  nieprawidłowym załadunkiem do komory) (patrz pkt. III. 
5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
29. Dot. Opis techniczny 

Wyposażenie wspólne dla 2 sztuk Myjni: 
Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy 2 poziomowy, wyposażony w przyłącza 
myjąco suszące, nie powodujące błędów przy załadunku wózka lecz zlokalizowane                    
w innym miejscu niż centralnie w jego podstawie.  

Odp. Dopuszcza się wózek o zaproponowanych parametrach o ile spełnia wymóg przyłącza 
myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka                
o 180 st. (brak błędów związanych z  nieprawidłowym załadunkiem do komory) (patrz pkt. III. 
5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
30. Dot. Opis techniczny 

Wyposażenie wspólne dla 2 sztuk Myjni: 
Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji kontenerów 
narzędziowych 300x300x600mm, wyposażony w przyłącza myjąco suszące, nie 
powodujące błędów przy załadunku wózka lecz zlokalizowane w innym miejscu niż 
centralnie w jego podstawie.  

Odp. Dopuszcza się wózek o zaproponowanych parametrach o ile spełnia wymóg przyłącza 
myjąco-suszące wózka gwarantujące poprawną pracę wózka w przypadku obrócenia wózka                  
o 180 st. (brak błędów związanych z  nieprawidłowym załadunkiem do komory) (patrz pkt. III. 
5 SIWZ po modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do 
naniesienia w opisie technicznym powyższych zmian. 
 
31. Dotyczy zapisów SIWZ: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej?.” 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że art. 24 ust. 11 ustawy p.z.p. wskazuje 
jednoznacznie moment złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej.  

 
32. Dotyczy zapisów SIWZ: 

W związku z bardzo szczegółowym sparametryzowaniem warunku udział w/w 
postepowaniu zwracamy się z zapytaniem: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku 
udziału w postepowaniu jeżeli Wykonawca wykaże się przynajmniej 2 dostawami wraz z 
montażem i uruchomieniem, które obejmują swym zakresem: 
1)  Dostawa 2 myjnie-dezynfektor narzędziowy o wielkości minimum 12 tac 

narzędziowych i sterylizatora parowego  - 1  szt. o wielkości 12 jednostek,  
2) Dostawa 2 myjnie-dezynfektor narzędziowy o wielkości minimum 12 tac 

narzędziowych i sterylizatora parowego  - 2  szt. o wielkości 12 jednostek wsadu 
łącznie? 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w SIWZ w pkt. V. 1. 2) na następujący:  
„2) Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów (art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy p.z.p.): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy p.z.p.): 
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy p.z.p.): 



 
 

„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę                
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające                        
z wykonania w okresie ostatnich trzech lat:  
 przynajmniej 2 dostaw, z których każda obejmowała co najmniej:   

 2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10 tac 
narzędziowych i sterylizator parowy – 1 szt. o wielkości 12 jednostek 
wsadu, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem 

lub  
 2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10 tac 

narzędziowych i 2 sterylizatory parowe o wielkości minimum                              
6 jednostek wsadu każdy, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem.” 

 
Zamawiający zmienia także zapis w SIWZ w pkt. VI. 4. na następujący: 
„VI.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta   

w wyniku wstępnej oceny została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 
1 pkt 1 ustawy p.z.p.) , tj.  

 wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                 
– w tym okresie, obejmującego: 
przynajmniej 2 dostawy, z których każda obejmowała co najmniej:   
 2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10 tac 

narzędziowych i sterylizator parowy – 1 szt. o wielkości 12 jednostek 
wsadu, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem  

lub  
 2 myjnie-dezynfektory narzędziowe o wielkości minimum 10 tac 

narzędziowych i 2 sterylizatory parowe o wielkości minimum                            
6 jednostek wsadu każdy, wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, 
których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym  dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                             
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.”  

 
33. Dotyczy Umowy: 

Dotyczy ewentualnego opóźnienia w dokonywaniu płatności oraz wprowadzonych przez 
Zamawiającego zastrzeżeń wynikających z: § 4 - WARUNKI PŁATNOŚCI cyt.: 
„Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających  względem 
Zamawiającego jak również nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych, 
podobnych, zmierzających do zmiany podmiotowej uprawnień po stronie Wykonawcy, 
wynikających z zawartej umowy.”  W związku powyższym  wnioskujemy o wprowadzenie 
zapisu „sprawiedliwego” oraz dopuszczenie możliwość wprowadzenia do umowy w § 8 
punktu o treści: Możliwości rozwiązania umowy dzierżawy przez Wydzierżawiającego za 
2 tygodniowym  wypowiedzeniem,  w przypadku opóźnienia Dzierżawcy w zapłacie 
czynszu dzierżawnego za 2 miesiące, nadto Strony wyłączają obowiązek 
Wydzierżawiającego do udzielenia Dzierżawcy dodatkowego terminu do zapłaty czynszu, 
wprowadzając po stronie Wydzierżawiającego obowiązek  informowania Dzierżawcy                  
o istniejącej zaległości z poprzedniego miesiąca.   

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu i pozostaje 
przy zapisach SIWZ. 
 
34. Dotyczy Umowy: 

§ 5 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do maksymalnie 
10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych 
z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają 



 
 

oczekiwanie na części. Na okres takiej naprawy zostanie zapewniona usługa zastępcza 
sterylizacji poza szpitalem, a dla najważniejszych pakietów sterylizacja na miejscu                      
w sterylizatorze dodatkowym o innych parametrach. 
Uzasadnienie: Zapis w aktualnej formie wymaga w celu zminimalizowania ryzyka z tytułu 
kar umownych zabezpieczenie usługi dzierżawy dwoma sterylizatorami. 

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 5 ust. 4 Ogólnych warunków umowy na następujący: 
„Naprawy urządzeń będą dokonywane niezależnie od cykli serwisowych. 
Czas skutecznej reakcji serwisowej rozumiany jako doprowadzenie urządzenia do stanu 
umożliwiającego jego użycie zgodnie z przeznaczeniem wynosi zgodnie z ofertą,                         
tj. ……………………………. godzin  (nie dłużej niż 120 godzin) od  godziny zgłoszenia 
przez Zamawiającego o uszkodzeniu lub awarii urządzenia. Na okres naprawy 
przekraczającej 12 godzin Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi zastępczej 
sterylizacji poza szpitalem na koszt własny.” 
 
Zamawiający zmienia zapis w pkt. XIII SIWZ na następujący: 
XIII. „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy 

zastosowaniu następujących kryteriów: 
1) Cena – 60% 
2) Termin wykonania zamówienia (dostawa, uruchomienie i szkolenie) – 30% 
3) Czas skutecznej reakcji serwisowej  - 10% 

 
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
 
1) Kryterium ceny:  

 
C of.n. 

Cn = ----------------------- x 60 pkt. 
Cof.b. 

gdzie:  
Cn – liczba punktów za kryterium cena 
Cof.n. – cena oferty najniższej 
Cof.b. – cena oferty badanej 
 
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie  
60 punktów. 

 Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do jednego miejsca po 
przecinku (z zaokrąglaniem punktów z drugiego miejsca w wyniku działania 
matematycznego). 

 
2) Kryterium termin wykonania zamówienia (dostawa, uruchomienie i szkolenie) 

od daty zawarcia umowy: 
W tym kryterium można uzyskać max. 30 pkt.  
do 8 tygodni  –   30 pkt. 
powyżej 8 tygodni do 9 tygodni  –   20 pkt. 
powyżej 9 tygodni do 10 tygodni  – 10 pkt. 
powyżej 10 tygodni do 12 tygodni  –   0 pkt. 
Zaproponowany termin wykonania zamówienia musi być jednakowy dla 
wszystkich urządzeń. 

 
3) Kryterium czas skutecznej reakcji serwisowej rozumiany jako doprowadzenie 

urządzenia do stanu umożliwiającego jego użycie zgodnie z przeznaczeniem od 
godziny zgłoszenia przez Zamawiającego o uszkodzeniu lub awarii urządzenia. 

W tym kryterium można uzyskać max. 10 pkt.  
do 48 godzin – 10 pkt. 
powyżej 48 godzin do 72 godzin – 8 pkt. 
powyżej 72 godzin do 96 godzin – 5 pkt. 
powyżej 96 godzin do 120 godzin – 0 pkt. 



 
 

 
Czas skutecznej reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 120 godzin. 
 
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: 
1) odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie. 
2) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ. 
3) uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty                      
o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
(art. 91 ust. 4 Ustawy). 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.” 

 
35. Dotyczy Umowy: 

§ 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę o dodanie zapisu, iż zapis dotyczy dni 
roboczych? 
Wykonawca nie ma możliwości wykonywania pracy w weekendy i dni ustawowo wolne. 
Naprawa w następujący dzień roboczy po dniu wolnym zostałby podjęta najpóźniej                        
o godzinie 8:00. 

Odp. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na 
dodanie zapisu dotyczącego ewentualnych napraw wyłącznie w dni robocze.  
 
36. Dotyczy Umowy: 

§ 5 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłaszanie awarii lub uszkodzeń 7 dni  
w tygodniu za pośrednictwem faxu i emaila? Pracownicy Wykonawcy nie są dostępni 
telefonicznie 7 dni w tygodniu. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w § 5 ust. 5 Ogólnych warunków umowy na 
następujący: „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania awarii lub 
uszkodzenia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu faxem lub mail (nr 
faxu…………….………….., adres mail …………………………………..).” 
 
37. Dotyczy Umowy: 

§ 5 ust 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w następujący sposób: 
„Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu na nowe, wolne od wad –  
w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji serwisowej 
dotyczącej danego podzespołu”? 
Obecny zapis pozwala na żądanie wymiany urządzenia po trzech nieistotnych awariach. 
Urządzenia są wbudowane w strefy pomiędzy strefami, a żądanie ich wymiany po trzech 
nieistotnych naprawach prowadzi jedynie do wzrostu wartości oferty nie zmieniając 
niezawodności wynikających z różnych sytuacji w tym także pochodzących z instalacji                         
z którymi urządzenia współpracują. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w § 5 ust. 6 Ogólnych warunków umowy na 
następujący: „Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu na nowe, wolne od 
wad – w przypadku powtarzających się awarii wymagających trzykrotnej interwencji 
serwisowej dotyczącej danego podzespołu.” 
 
38. Dotyczy Umowy: 

§ 6 ust 1.4 Prosimy o zmniejszenie wysokości kary do 0,1% 
Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych 
spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko 
będą musieli przenieść na Zamawiającego. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w § 6 ust. 1 pkt. 4) na następujący: 
„4) 0,1 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego w § 8 ust. 3.”  
 
39. Dotyczy Umowy: 



 
 

§ 8 ust 3 Prosimy o dopisanie, iż przywrócenie do poprzedniego stanu będzie dotyczyło 
uszkodzeń a nie ewentualnie zmian w podejściach mediów koniecznych do montażu 
maszyn. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w § 8 ust. 3 na następujący: „W przypadku 
rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni  usunąć urządzenia 
będące przedmiotem umowy na własny koszt, przywracając do poprzedniego stanu 
miejsce, w którym urządzenia się znajdowały, jeżeli uszkodzenia tego miejsca byłyby 
wynikiem instalacji urządzenia. Przywrócenie do poprzedniego stanu będzie dotyczyło 
uszkodzeń a nie ewentualnie zmian w podejściach mediów koniecznych do montażu 
maszyn.” 
 
40. Dotyczy Parametry Techniczne: 

Czy Zamawiający dopuści elementy opanelowania zewnętrznego (panelu sterowania, 
wyświetlaczy, elementów estetycznych, loga, itp.) wykonane z materiałów tworzywowych 
odpornych na przewidziane warunki pracy?  

Odp. Zamawiający dopuszcza elementy opanelowania zewnętrznego wykonane z materiałów 
tworzywowych odpornych na przewidziane warunki pracy (patrz pkt. III. 5 SIWZ po 
modyfikacji). Wykonawca oferując dopuszczony asortyment zobowiązany jest do naniesienia          
w opisie technicznym powyższych zmian. 
 

Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. III. 5.: 
zapis o treści: 
„W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia                             
(w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaku towarowego, patentu, pochodzenia towaru/technologii, 
norm – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie towaru/technologii, 
normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza,                   
że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem,                            
że zaoferowane rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry i standardy określone 
przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych) poprzez złożenie opisu i podania nazwy produktu i producenta.                      
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu 
materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje przedmiot zamówienia 
opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ.”  
otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia                      
(w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaku towarowego, patentu, pochodzenia towaru/technologii, 
norm – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie towaru/technologii, 
normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza,                    
że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem,                             
że zaoferowane rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry i standardy określone 
przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych) poprzez złożenie opisu i podania nazwy produktu i producenta.                      
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu 
materiałów równoważnych, uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje przedmiot zamówienia 
opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 
Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie 
parametrów przedmiotu zamówienia jednak tylko i wyłączne w sytuacji, gdy Zamawiający 
dopuścił zaoferowanie przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
oferując przedmiot zamówienia zawierający dopuszczone rozwiązanie równoważne 
zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym stosownych zmian.” 
 

W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty. 
 

 



 
 

 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 10.10.2019 r. do 

godziny 12:30. 
 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia 
ofert na dzień 10.10.2019 r. na godzinę 13:00. 

 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

- w pkt. X  
zapis o treści: 

„Przetarg nieograniczony na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni" 
                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/37/PN/19 
                           „Nie otwierać przed 07.10.2019 r. godz. 13.00”. 

otrzymuje brzmienie: 
„Przetarg nieograniczony na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni" 

                                                         oraz 
                                         Znak sprawy: Z/37/PN/19 
                           „Nie otwierać przed 10.10.2019 r. godz. 13.00”. 

 
- w pkt. XI. który otrzymuje brzmienie: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym 

Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 
15/17,  
86-300 Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do 
godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 10.10.2019 r. do 
godz. 12.30. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w pkt. 1, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, 
parter Dział Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2019 r. o godz. 13.00. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.przetargi.bieganski.org       w miejscu, w którym zostało zamieszczone 
ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym 
zakresie. 
 

 


