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EZP.VI-241/39/20/ZO 
 

Uczestnicy postępowania 
 
 
 
dotyczy:zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówieo 

publicznych pn. „DOSTAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ, CIEPLARKI ORAZ CHŁODZIARKO-

ZAMRAŻARKI” 

 

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w 
toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnieo: 
 
 
1. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z chłodzeniem z obudową ze stali malowanej proszkowo 

oraz wnętrzem ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
2. Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z regulowanym zakresem temperatury od +8°C do +60°C? 

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 23% dla zadania 3? Jest to urządzenie laboratoryjne, a 

więc nie przysługuje mu 8%, kolejno w sytuacji, gdy sprzęt jest niezbędny (powoływanie się na 
ustawę z dnia 02.03.2020), ogranicza to bardzo możliwośd udziału Wykonawców w zapytaniu, 
co doprowadzi do niekorzystnych ekonomicznie wyborów. 

 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 
4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się wydłużyd termin dostawy i/lub obniżyd 

wysokośd kary umownej wskazanej w § 9 pkt 1 wzoru umowy do poziomu 0,5% od 
niezrealizowanej części dostawy. Tak krótki termin dostawy i wysokie kary w obecnej sytuacji 
pandemii i dużej niepewności na rynku bardzo znacząco wpłyną na wysokośd oferty lub 
skutecznie uniemożliwia dostęp Wykonawców do tego postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
5. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie które posiada obudowę ze STALI NIERDZEWNEJ 

malowanej proszkowo? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



6. Dotyczy zadanie: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego izolacja wynosi nieco mniej, bo 50 mm?  
 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
7. Dotyczy zadanie: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 

Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur: KOMORA CHŁODNICZA: regulowana w zakresie 0-
15*C, KOMORA ZAMRAŻARKI -5-20*C? 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
8. Dotyczy zadanie: Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 

Czy Zamawiający ze względu na błędny plik umowy jest w stanie zmienid plik na poprawny i 
przedłużyd termin zadawania pytao do kooca dnia? Niemożnośd zapoznania się z podstawowymi 
dokumentami nie pozwala na wzięcie udziału. Projekty umowy mimo, iż są szkicem mogą 
znacząco się różnid. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnieo. 
Termin zadawania pytao zostaje przedłużony do 07.04.2020 r., godz. 12:00. 
 
9. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie które posiada obudowę ze STALI NIERDZEWNEJ 

malowanej proszkowo? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


