
Numer sprawy: ZO 01/23 Grajewo, dnia 03.02.2023 r. 

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFEROWEGO

Dotyczy: w  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zapytania  ofertowego  pn.
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19”

Zamawiający  przekazuje  poniżej  zapytania  do  treści  Zaproszenia  do  składania  ofert wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Czy w ramach opisu parametrów przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do ZO) w Części 7 Zamawiają-
cy wyrazi zgodę na dostarczenie rozwiązania mikroskopu z nasadką binokularową z regulowanym rozsta-
wem okularów w zakresie 48-75mm (tj. większy zakres od wymaganego w OPZ) ? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2
Czy  Zamawiający  w  ramach  Części  7  wyrazi  zgodę  na  minimalny  okres  gwarancji  dla  przedmiotu
zamówienia wynoszący 12 miesięcy? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3
Czy Zamawiający w ramach Części 7 wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy do 10
tygodni od czasu podpisania umowy? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4
Czy z uwagi na to , że w ramach Części 7 przedmiotem postępowania są mikroskopy optyczne, będące
precyzyjnymi urządzeniami niskonapięciowymi bez zasilanych elektrycznie elementów mechanicznych Za-
mawiający w ramach Załącznika nr 3 do ZO (Wzór umowy dostawy) § 3 punkt 2 wyrazi zgodę na prze-
kazanie  kompletnej  dokumentacji  w  języku  polskim  bez uwzględnienia  podpunktu  2,  tj.  Dokumentacji
Techniczno – Ruchowej (DTR)? 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.  
Dokumentacja Techniczno – Ruchowej (DTR ) nie dotyczy mikroskopu. 

Pytanie 5
W nawiązaniu do  Załącznika nr 3 do ZO (Wzór umowy dostawy)  – czy Zamawiający w ramach  § 7
punkt 8 wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: 
„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach obowiązków gwarancyjnych niezwłocznie, ale
nie później niż 7 dni od chwili zgłoszenia.”
na zapis: 
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„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ramach obowiązków gwarancyjnych niezwłocznie, ale
nie później niż 14 dni od chwili zgłoszenia.” 
Prośba skierowana jest  z  uwagi  na ewentualną  konieczność  importu  części  zamiennych,  które  mogą
wydłużyć czas potrzebny na naprawę ewentualnych usterek.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6
Pakiet 8 – Wirówki laboratoryjne z wyposażeniem
Czy Zamawiający dopuści wirówki o zakresie obrotów od 500 – do 6000 / min, a z wymagany rotorem 
kątowym do 4000 obr/min (2.612 x g)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści wirówki o zakresie 500 – 6000 /min z wymaganym rotorem kątowym do 4500
obr /min. Tak jak w Załączniku nr 2.

Pytanie 7
Pakiet 8 – Wirówki laboratoryjne z wyposażeniem
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jakich wymiarach probówki zamierza wirować? 
Posługiwanie się dokładnymi wymiarami pojemników i wkładek charakterystycznymi dla jednego produ-
centa, uniemożliwia złożenie oferty na inne wirówki o równoważnych i lepszych parametrach. 
Odpowiedź:
Zamawiający używa probówek 92 mm x 16 mm, 92 mm x 15 mm, 90 mm x 13mm, 75 mm x 13 mm,
66 mm x 11 mm, 66 mm x 13 mm. 

Pytanie 8
SWZ, VIII.8) Czas realizacji zamówienia
Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
Pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z pełnymi drzwiami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10
Pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach szer. 750 mm, głęb. 820 mm, wys. 2100
mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, jeśli  dostawca zapewni pojemność użytkową 600 – 650 l  tak jak w
Załączniku nr 2

Pytanie 11
Pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez portu USB?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12
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Pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z komorą wykonaną tylko ze stali nierdzewnej, bez
aluminium?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
Pakiet nr 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem temp. 2-15°C?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
Pakiet  nr  5:  Czy  Zamawiający  dopuści  łaźnię  wodną  z  szerszym  zakresem temperatur,  tj.  10-62°C,
wyposażoną w wyświetlacz LCD oraz diody LED, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na szerszy zakres temperatur 10 – 62 °C pozostałe wymagania zawarte
w Załączniku nr 2 bez zmian. 

Pytanie 15
Pakiet nr 8: Czy Zamawiający dopuści wirówkę z szerszym zakresem prękości?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Pakiet nr 8: Proszę o doprecyzowanie zapisów dotyczących wyposażenia wirówki, ponieważ w poz. 4
Zamawiający wymaga wirnika 30 x 10/15 ml, a w poz. 13 pojemniki na probówki 10-60 ml, co wzajemnie
się wyklucza, ponieważ opisane pojemniki nie będą kompatybilne z rotorem.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dot. poz. 13 powinno być 10-6 ml.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komore z terminem dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania 
umowy ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z wlotem powietrza nie w kształcie ‘’V ‘’ ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 19
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z blatem ze stali nierdzewnej oraz tylna ścianą 
malowana farba epoksydową z powłoka odporną na detergenty ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 20
Czy Zamawiający oczekuje dostawy wraz z komora podłokietników ? 
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z alarmem wizualnym i dźwiękowym , ale nie 
kolorowym , co oferuje tylko Producent komór Telstar . ?
Odpowiedź:
Tak. Zmawiający dopuszcza.

Pytanie 22
Czy Zamawiaczy dopuści do zaoferowania komorę z blatem dzielonym , który jest wygodniejszy w 
utrzymaniu czystości ?  
Odpowiedź:
Tak. Zmawiający dopuszcza.

Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę bez regulacji natężenia oświetlenia obszaru 
roboczego oraz bez możliwość ustawienia kontrastu wyświetlacza
Odpowiedź:
Tak. Zmawiający dopuszcza.

Pytanie 24
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o szer. blatu mniejszej zaledwie o 8 mm , wysokość 
740 oraz głębokość 580 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25
Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania komore z blatem roboczym o wymiarach 1800 x 548 x 666 
mm ? uzasadnienie : możliowśc dostawy i instalacji urzadzenia do tygodnia od dnia podpisania umowy .  
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26
Zwracamy  sie  z  prośba  o  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  dotyczące  komory  laminarnej.  Czy
Zamawiający dopuści do zaoferowania komore z bokami pełnymi ? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27
Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści dygestorium o głębokości 960 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  dygestorium  o  głębokości  do  850  mm.  Szpital  dysponuje
pomieszczeniem o malej powierzchni. 

Pytanie 28
Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wysokości 2100 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 29
Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wysokości 2400 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Szpital dysponuje pomieszczeniem o malej powierzchni. 

Pytanie 30
Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wysokości 2600 mm? Jeśli nie to proszę o uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Szpital dysponuje pomieszczeniem o malej powierzchni. 

Pytanie 31
Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający dopuści dygestorium o konstrukcji, gdzie elementy konstrukcyjne wykonane są z profili
aluminiowych  (anodyzowanych)  o  grubości  ścianki  ok.  2mm pokrytej  proszkowo chemoodporną  farbą
epoksydową?  Takie  rozwiązanie  jest  lepsze  niż  stal  malowana  proszkowo.  Jeśli  nie  to  proszę  o
uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody.  Zamawiający  dopuszcza  tylko  aluminiowe  obramowania  prze-
szkleń. 

Pytanie 32
Pakiet nr 3 
Czy  Zamawiający  dopuści  komorę  laminarną  bez  linijki  świetlnej  LED?  Oferowana  komora  posiada
wyświetlacz zmieniajacy kolor w zależności od trybu pracy: kolor niebieski tryb informacyjny, kolor zielony
tryb pracy normalnej, kolor czerwony tryb alarmowy, kolor żółty tryb dezynfekcji? Jeśli nie to proszę o
uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 33
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z blatem dzielonym bez perforacji? Blat taki jest łatwiejszy do
zdemontowania  dla  Operatora,  a  segmenty  posiadają  możlwość  autoklawowania  co  jest  dodatkowym
atutem. Jeśli nie to proszę o uzasadnienie. 
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 34
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości roboczej 1190 mm? 
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 35
Pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości roboczej 548 mm?  
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 36
Pakiet nr 3 
Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości roboczej 666 mm? 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 37
Pakietu numer 7 
Czy przez zapis zawarty w Załączniku nr 3 do ZO (Wzór umowy dostawy) § 7. (Gwarancja) punkt 9 przez
„Wszelkie wady stwierdzone w ramach czynności odbioru pogwarancyjnego” Dostawca ma rozumieć 
wszelkie wady materiałowe oraz wykonawcze w ramach użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz 
instrukcją obsługi? 
Odpowiedź:
Zapis obejmuje wszelkie wady stwierdzone w ramach odbioru pogwarancyjnego.

Pytanie 37
Pakiet 5 - Łaźnia wodna do rozmrażania osocza
Czy Zamawiający dopuści łaźnie z wyświetlaczem LCD oraz spełniającą pozostałe parametry?  
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

W zaistniałej sytuacji, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do: 07.02.2023 r. do godz. 14:00.

  Dyrektor
                      Szpitala Ogólnego 
         im. dr Witolda Ginela w Grajewie

   mgr Marta Romanowska
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