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Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Wyzwolenia 11 
48-317 Korfantów 
 
 
Pismo: PZP-225/05/2015/1  Korfantów dnia: 2015-03-31 
 

O D P O W I E D Ź 
na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 
w trybie przetargu  nieograniczonego, na Dostawę wyposażenia i sprzętu do centralnej 
sterylizatorni .  

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie 1 
Pakiet III Pozycja 1. Czy zamawiający wyłączy  pozycję nr 1 z pakietu ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 2 
Pakiet III Pozycja 2 Czy zamawiający dopuści tacę narzędziową o wymiarach 480x250x50 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
Pytanie 3 
Pakiet III Pozycja 3 Czy zamawiający dopuści tacę narzędziową o wymiarach 255x250x50 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 4 
Pakiet III Pozycja 4 Czy zamawiający dopuści tacę narzędziową o wymiarach 255x250x70 ? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 5 
Pakiet III Pozycja 2 Czy zamawiający dopuści tacę narzędziową o wymiarach 480x250x50 ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 6 
Pakiet III pozycja 6 i 7 Czy zamawiający wyłączy obie te pozycje z pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dla pakietu 1 – suszarka do narzędzi – dopuści do postępowania urządzenie, które 
pojemność komory wynosi: 
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- 10 tac o wymiarach zgodnych ze standardem DIN, 
- lub 36 węży anestezjologicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dla pakietu IV – wyposażenie strefy artykułów czystych – dla pozycji 4 – 
zgrzewarka rotacyjna dopuści do postępowania urządzenie, które dla testu kontroli poprawnej pracy 
zgrzewarki wskazuje rzeczywiste parametry urządzenia i wskazuje konieczność przeprowadzenia 
działań serwisowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, urządzenie ma być zgodne z opisem podanym w SIWZ 

Pytanie 9 
Prosimy o wydłużenie czasu reakcji na usunięcie usterki w terminie do 48 godzin roboczych od 
zgłoszenia usterki, która powoduje postój urządzenia a która nie powoduje konieczności sprowadzenia 
części zamiennych.  

Pozostawienie zapisu bez zmian powoduje, iż usterka zgłoszona w piątek o godz. 18 powinna być 
usunięta do godz. 18 w sobotę, co jest niewykonalne ze względu na obowiązujące w Polsce regulacje 
Kodeksu Pracy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę urządzenia z pakietu 1 do 45 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 11 
Czy Zamawiający może ponownie rozważyć wysokość kar umownych i zmodyfikować je np. do 
poziomu maksymalnych odsetek umownych w skali roku (Art. 359 Par.2(2) k.c.)?  

Obecne postanowienia dają Zleceniodawcy możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 5% 
wartości zamówienia nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz w 
wysokości 5 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub 
ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, co jest nie współmiernie wysokie do poniesionej 
szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 12 
Prosimy o dopuszczenie zmiany treści umowy odnoszącej się do napraw urządzenia (tj. umowa - 
paragraf 6, punkt 6) na: 3 naprawy tego samego podzespołu urządzenia po których nastąpi wymiana 
na nowy podzespół. 
Urządzenia będące przedmiotem postępowania są złożone techniczne, w związku z czym może dojść 
do sytuacji, w których nastąpią 3 awarie nie powiązane ze sobą (różnych elementów), w związku z 
czym nie ma konieczności wymiany całego urządzania, gdyż zepsute podzespoły wymieniane są na 
nowe, wolne od wad. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 13 
Dotyczy pakietu  numer III  Pozycja nr 6 i 7  
Czy Zamawiający dopuści kontener o wymiarach 596 x 275 x 270 mm oraz kontener o  
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wymiarach 296 x 275 x 210 mm o posiadanych  poniżej parametrach: 
- Wanna kontenera, bezszwowa wykonana z aluminium 
- Powierzchnia dna wanny gładka, bez widocznych elementów montażowych ( nity, śruby, nakrętki). 
- Dno wanny kontenera profilowane i pochylone w kierunku zaworu kondensatu. 
- System podwójnej metalowej pokrywy ( zewnętrznej i wewnętrznej)   wykonany z aluminium z  
plombowaniem kontenera poprzez pokrywę zewnętrzną 
- Bariera biologiczna kontenera -  zaworem ciśnieniowo – próżniowym wykonany ze stali  
nierdzewnej 
- Pokrywa zewnętrzna pełna ( bez otworów)    
- Pokrywa zewnętrzna kontenera nie wystająca poza obrys wanny. 
- System automatycznego plombowania nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku 
stanowiące jednocześnie wskaźnik poddania kontenera procesowi sterylizacji 
- Uchwyty kontenera ( rączki) blokujące się pod kątem 180 stopni, zabezpieczone silikonem 
- Zamknięcia, rączki, zawory wykonane ze stali  nierdzewnej, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.1. dopuści ramę stołu do 
pracy wykonaną z profili 30x30x1,2mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.1. dopuści stół do pracy  
o wymiarach 2000x600x850mm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.2. dopuści ramę stołu do 
pracy wykonaną z profili 30x30x1,2mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.2. dopuści stół do pracy  
o wymiarach 1200x600x850mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.3. dopuści ramę stołu do 
kontroli i pakowania dwustanowiskowego wykonaną z profili 30x30x1,2mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.4. dopuści ramę stołu 
roboczego  wykonaną z profili 30x30x1,2mm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 



 

 
System ProPublico © Datacomp  

Pytanie 20 
 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.4. dopuści blat stołu 
roboczego  wykonany z blachy o grubości 1,2mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 21 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.4. dopuści regulację nóg 
stołu roboczego  w zakresie +/- 10mm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.5. dopuści ramę stołu 
roboczego  wykonaną z profili 30x30x1,2mm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.5. dopuści blat stołu 
roboczego  wykonany z blachy o grubości 1,2mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 24 
Czy Zamawiający w Pakiet II – STOŁY ROBOCZE, KRZESŁA – poz. 1.5. dopuści regulację nóg 
stołu roboczego  w zakresie +/- 10mm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 25 
Czy Zamawiający w Pakiet II – WÓZKI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE – poz. 2.1. może 
określić wymiary wózka lub na jaką liczbę koszy o wymiarach 585x395mm ma być przystosowany? 
Jaka jest wysokość koszy? 

Odpowiedź: opisany w pakiecie II poz. 2.1 wózek  nie służy do transportu koszy 
 
Pytanie 26 
Czy Zamawiający w Pakiet II – WÓZKI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE – poz. 2.3. dopuści 
wózek uniwersalny o wymiarach 1115x720x880mm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 27 
Czy Zamawiający w Pakiet II – WÓZKI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE – poz. 2.4. dopuści 
wózek uniwersalny o wymiarach 1115x720x880mm? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający w Pakiet II – WÓZKI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE – poz. 2.5. wózek do 
transportu materiałów sterylnych może określić, czy wózek ma pomieścić min. 6 pojemników 
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przeznaczonych do koszy sterylizacyjnych o wielkości 585x395x195mm czy na min. 6 koszy  
o podanych wymiarach, czy min. 6 koszy o wymiarach 1 STE czyli 600x300x300mm? 

Odpowiedź: opisany wózek ma pomieścić min. 6 pojemników przeznaczonych do koszy 
sterylizacyjnych których wymiary wynoszą (wymiary koszy) 585x395x195mm 
 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.1. dopuści regał 
magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.1. dopuści regał 
magazynowy o głębokości 50cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 31 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.2. dopuści regał 
magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.2. dopuści regał 
magazynowy o głębokości 50cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.3. może wyjaśnić opis 
perforowana półka druciana, czy ma na myśli półkę z wywierconymi otworami (perforowana) czy 
półkę wykonaną z drutu? 

Odpowiedź: półka wykonana z drutu 
 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.1 oraz 3.2 regały 
magazynowe może wyjaśnić, czy półki mają być wykonane z drutu, czy półki perforowane 
(wywiercone otwory)?  

Odpowiedź: półki wykonane z drutu 
 
Pytanie 35 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.3. dopuści półkę o 
wymiarach 580x260x145mm? Wymiar tylko nieznacznie odbiega od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.5. dopuści wieszak z 6 
haczykami o wymiarach 800x61x88mm (dłxszerxwys? 
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Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
Pytanie 37 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.6 dopuści dwudrzwiową 
szafę ubraniową wykonaną ze stali kwasoodpornej? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 38 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.6 wymaga dwudrzwiowej 
szafy ubraniowej malowanej? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.6 dopuści dwudrzwiową 
szafę ubraniową o designie przedstawionym poniżej? 

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.6 dopuści dwudrzwiową 
szafę ubraniową z drążkiem wykonanym ze stali kwasoodpornej? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający w Pakiet II – REGAŁY I ICH DOPOSAŻENIE  – poz. 3.6 dwudrzwiowa szafa 
ubraniowa może wyjaśnić zapis Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją  
o nowoczesnym designie?  
Odpowiedź: zamawiający usuwa z opisu zapis: „Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym 
perforacją o nowoczesnym designie”  
 
Pytanie 42 
Dotyczy p.V.3. SIWZ 
Prosimy o zmniejszenie kwoty, na podstawie których Zamawiający będzie oceniał posiadanie wiedzy i 
doświadczenia dla pakietu I do kwoty  30 000,- PLN. 
Uzasadnienie: 
Ocenianie doświadczenia na podstawie kwoty zrealizowanych zamówień nie powinno stanowić 
kryterium oceny doświadczenia oferenta, gdyż prowadzi to do faktu, iż pozwala na udział w przetargu 
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jedynie firmom, które oferują drogi sprzęt a nie pozwala na udział w przetargu firmom, mogącym się 
wykazać dużą liczbą dostaw konkurencyjnych cenowo. 
Należy podkreślić, iż w przetargach w przeważającej liczbie przypadków, podstawowym kryterium 
jest cena.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść ogłoszenia w pkt III.2.3) oraz treść SIWZ rozdział V pkt 2 
ust.2) oraz. Ogłoszenie oraz SIWZ po zmianie otrzymują brzmienie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia” tj.: wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonują) 2dostawy określone przedmiotem zamówienia o wartości 
nie mniejszej niż: 
— 30 000 PLN dla Pakietu I, 
— 50 000 PLN dla Pakietu II, 
— 24 000 PLN dla Pakietu III, 
— 8 000 PLN dla Pakietu IV, 
każda. Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z 
§1 pkt 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, … Dz. U. 2013, poz. 231), czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
rozdział VI pkt 1a SIWZ otrzymuje brzmienie: 
a) w celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez 
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: 
- wykazu 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 
- 30 000,00 zł dla Pakietu I 
- 50 000,00 zł dla Pakietu II 
- 24 000,00 zł dla Pakietu III 
-   8 000,00 zł dla Pakietu IV 
każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4., oraz załączeniem 
dowodów w formie poświadczenia (zgodnie z §1 pkt 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, … Dz. U. 2013, poz. 231), czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
Pytanie 43 
Ze względu na fakt, iż przedmiotem dostawy jest wyposażenie uzupełniające dla działu centralnej 
sterylizacji prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie jako dokumentu potwierdzającego posiadanie 
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wykazu dostaw o wartości minimum 50 000,- PLN każda dla 
potrzeb działu centralnej sterylizatorni  co potwierdzałoby wiedzę i doświadczenie oferenta. 
Uzasadnienie: 
Ocenianie doświadczenia na podstawie kwoty zrealizowanych zamówień nie powinno stanowić 
kryterium oceny doświadczenia oferenta, gdyż prowadzi to do faktu, iż pozwala na udział w przetargu 
jedynie firmom, które oferują drogi sprzęt a nie pozwala  na udział w przetargu firmom, mogącym się 
wykazać dużą liczbą dostaw konkurencyjnych cenowo. 
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Należy podkreślić, iż w przetargach w przeważającej liczbie przypadków, podstawowym kryterium 
jest cena. 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt i wyposażenie centralnej sterylizatorni. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku 
wykaże dostawy sprzętu stanowiącego wyposażenie centralnej sterylizatorni na wartości określone dla 
poszczególnych pakietów. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy Pakietu II 
Ze względu na fakt, iż jako powierzchnie stołów stosowane mogą być stosowane blaty laminowane, o 
różnych kolorach i charakteryzujące się różnymi parametrami wytrzymałościowymi prosimy o 
podanie, czy Zamawiający stawia szczególne wymagania jakimi powinny charakteryzować się 
oferowane w stołach blaty laminowane czy dopuszcza wykonanie blatu z dowolnego rodzaju 
laminatu. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby blaty wykonane były z laminatu HPL wysokociśnieniowego 
w kolorze beżowym. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy Pakietu II 
Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki wymagając dostawy zarówno  pod  poz. 2.3. jak 2.4. wózka 
uniwersalnego różniącego się nieznacznie wymiarami blatu roboczego (poz. 2.3. wymiary 900 x 690 
mm, poz. 2.4. wymiary 1100 x 600 mm). 

Odpowiedź: Zamawiający popełnił pomyłkę - wymiary wózka w poz. 2.3 jak i 2.4 mają wynosić 
1100 x 600 mm. 
 
Pytanie 46 
Dotyczy Pakietu II 
Czy wózek wymagany w poz. 2.2. wózek ma być wyposażony w wyjmowana rączkę ułatwiającą 
łatwe nim manewrowanie.  

Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy pkt. IV SIWZ 
Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało 
rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Zamawiający 

Wojciech Machelski

 


