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Konin, 09.03.2022 r. 

WSZ-EP-49/2021/334/2022  

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego  w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, 
urządzeń i innych wyrobów medycznych”,  nr sprawy WSZ-EP-49/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 5 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Dotyczy: Pakiet  6 – Macerator do utylizacji naczyń dużej objętości i materiałów wykonanych                                
z pulpy celulozowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego (oddział neurologii, oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym)                            
- 2 szt. 

 
Treść pytania nr 1:   
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia maceratora w  Inverter?  Urządzenie to zmniejsza pobór 
prądu przy zachowaniu funkcjonalności silnika i lepszym zarządzaniem jego mocą w określonych 
fazach cyklu. Ten sam system odpowiada również za zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika jak i 
chwilowym przeciążeniem z powodu niewłaściwego załadowania maszyny (ponad normę). 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:   
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia maceratora w silnik 3-fazowy o mocy co najmniej 1,1 KW? 
Silnik trójfazowy o takiej  mocy pozwala dokładnie wymieszać zawiesinę z pulpą celulozową i 
umożliwia rozdrobnienie większego wkładu celulozowego w bębnie. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 3:   
Czy Zamawiający wymaga urządzenia, które posiada możliwość maceracji co najmniej 4 dużych 
naczyń (np. basen, miska) na cykl? Maceracja większej ilości naczyń celulozowych zapobiega 
rozprzestrzenianiu się patogenów na oddziale szpitalnym przy większym obłożeniu pacjentów. 
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga powyższego. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.6 
do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik 
nr 2.6 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 4:   
Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie nie było mniejsze niż 1050x518x662 mm? Takie wymiary 
zapewnią wyposażenie w bęben mieszczący odpowiednią  dla całego oddziału ilość naczyń do 
utylizacji w czasie jednego cyklu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  
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