
 

 

1 

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

Regon 000311591 
NIP 6651042675 
KRS 0000030801  

Konin, 09.03.2022 r. 

WSZ-EP-49/2021/ 330/2022  

 
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 2 

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  5 – Zamrażarka niskotemperaturowa do zastosowań w Szpitalach i laboratoriach 
wraz  z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)  - 1 szt. 

 
Treść pytania nr 1:   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość : 
447x709x731 mm, wadze 55 kg, spełniające pozostałe parametry specyfikacji technicznej? 
Według naszej wiedzy urządzenie o wyspecyfikowanych przez Zamawiającego parametrach jest 
wycofane z produkcji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 
szerokość x głębokość x wysokość: 450x710x735 mm, maksymalnej wadze 55 kg . W związku z tym 
Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie 
prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 2:   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą zewnętrzną wykonaną ze stali ocynkowanej 
galwanizowanej w celu zabezpieczenia przed korozją i malowanej na kolor biały? 
Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia 100% ochronę przed korozją i jest porównywalne do 
wyspecyfikowanego. Według naszej wiedzy urządzenie o wyspecyfikowanych przez Zamawiającego 
parametrach jest wycofane z produkcji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dopuszcza urządzenie z obudową wykonaną ze stali ocynkowanej galwanizowanej 
malowanej na kolor biały. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ – 
Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do 
SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
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Treść pytania nr 3:   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kółek, ale z nóżkami poziomującymi? 
Tak niewielkie urządzenia, jak wyspecyfikowane stawia się zazwyczaj na blacie laboratoryjnym i wtedy 
kółka są dodatkowym utrudnieniem, gdyż istnieje ryzyko, iż urządzenie zjedzie ze stołu. Według naszej 
wiedzy urządzenie o wyspecyfikowanych przez Zamawiającego parametrach jest wycofane z produkcji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez kółek. W związku z tym Zamawiający 
wykreśla w Załączniku nr 2.5 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-
technicznych pkt 9 o treści: „Co najmnie 2 kółka dla ułatwienia przemieszczania urządzenia”. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego 
postępowania. 
 
Treść pytania nr 4:   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez drzwi wewnętrznych? Ze względu na pojemność urządzenia 
przy otwieraniu całość wsadu jest narażona na takie same wahanie temperatury, a drzwi 
wewnętrzne w żaden sposób nie zabezpieczają tak małej komory przed napływem ciepłego 
powietrza. Według naszej wiedzy urządzenie o wyspecyfikowanych przez Zamawiającego 
parametrach jest wycofane z produkcji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez drzwi wewnętrznych. W związku z tym 
Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.5 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych pkt 10 o treści: „Izolowane drzwi wewnętrzne zapobiegające zmianom 
temperatury podczas otwierania zamrażarki”. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do SWZ zostanie 
zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 5:   
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez oświetlenia wewnętrznego aktywowanego poprzez 
otwarcie zewnętrznych drzwi zamrażarki? Według naszej wiedzy urządzenie o wyspecyfikowanych 
przez Zamawiającego parametrach jest wycofane z produkcji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez oświetlenia  wewnętrznego. W związku 
z tym Zamawiający wykreśla w Załączniku nr 2.5 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów 
jakościowo-technicznych pkt 11 o treści: „Oświetlenie wewnętrzne aktywowane poprzez otwarcie 
zewnętrznych drzwi zamrażarki”. Zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 do SWZ zostanie zamieszczony na 
stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 6:   
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni, gdyż problemy producentów                 
w realizowaniu zamówień spowodowane Covid-19 nie skończyły się. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 56 dni dla wszystkich 
Pakietów. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisów SWZ, Załącznika nr 1 do SWZ – 
Formularz oferty w punkcie 5 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy                    
w paragrafie 3 oraz w paragrafie 4 ust. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SWZ 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
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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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