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Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie 
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

Regon 000311591 
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Konin, 09.03.2022 r. 

WSZ-EP-49/2021/ 338/2022  

 
 

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 9 

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. 

 
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu 6, pkt. 4, 13 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym maceracja odbywa się w jednoczęściowym bębnie? 
Wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej części komory z bezpośrednim dostępem do 
wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich 
sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia. Nieposiadające zaworu membranowego. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu 6, pkt. 10 
Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 10 parametrów wymaganych? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający zmienia parametr wymagany określony w punkcie 10 Załącznika nr 2.6 do SWZ – 
Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych, na następujący: „Badania 
przeprowadzone przez niezależne źródło lub oświadczenie producenta lub certyfikat, 
potwierdzające niewydostawanie się patogenów w czasie cyklu maceracji. Zmodyfikowany Załącznik 
nr 2.6 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
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Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie 
informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie 
rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w 
urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako 
zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? 
Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej 
czystość oraz wydłuża żywotność. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl 
z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia 
wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej części 
komory?  Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu 
pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wewnątrz komory posiadało otwory odpływowe o 
średnicy nie większej niż 5 mm? Takie rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się większych ścinków 
lub niepożądanych przedmiotów do kanalizacji, a tym samym umożliwia zachowanie drożności 
odpływu. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
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Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby macerator stosował technikę maceracji otwartego bębna „intsatnt 
flow”, polegającą na powolnym odprowadzaniu z komory zmacerowanej pulpy w całym czasie 
trwania cyklu? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu 6 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację 
zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do 
rejestru wyrobów medycznych. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający zmienia wymagania dotyczące oferowanej aparatury/urządzenia, określone w rozdziale 
XIX w ust. 1 podpunkt b) i c) SWZ oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia 
umowy paragrafie 1 ust. 2, w paragrafie 1 „PRZEDMIOT UMOWY - PAKIET 6 (MACERATORY) I PAKIET 
7 (LAMPY ZABIEGOWE)” ust. 2. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 

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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