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WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI 
       I TECHNIKI MEDYCZNEJ 
        ul. Wojska Polskiego 57 
          05-430 Celestynów 

 

 

Celestynów, dn. 13.03.2020 r. 

                                           DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

                w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu 

laboratoryjnego – sprawa nr WOFiTM/6/2020/PN 

 

 Na podstawie z art. 38 ust. 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela 

wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w przedmiotowym postępowaniu. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ: 

Pytanie nr 1 - dot. specyfikacji technicznej autoklawu elektryczno - parowego 

17l, zadanie nr 1,2,3)  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania autoklaw o głośności 63 dB  

(punkt 24 specyfikacji technicznej autoklawu elektryczno - parowego 17l) 

Uzasadnienie: Zgodnie z normą EN13060 oraz normami powiązanymi 

dotyczącymi sprzętu medycznego, a w szczególności sterylizatorów parowych 

producent nie ma obowiązku podawania głośności sterylizatora w przypadku 

jeżeli wartość dziennej ekspozycji na hałas powodowanej przez urządzenie 

nie przekracza 85dB. Poziom 85 dB został uznany jako zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego (dyrektywa unijna 2003/10/EC). Wobec powyższego producent  

w dokumentacji technicznej i materiałach marketingowych nie ma obowiązku 

podawania tego parametru. Proponowana wartość 63dB wobec 60 dB jest 

całkowicie niezauważalna dla ucha ludzkiego, a możliwa do stwierdzenia 

jedynie w warunkach laboratoryjnych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną głośność        

urządzenia. 

Pytanie nr 2 

Szanowni Państwo Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli: 

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy 

tabela: ilość: - gwarant 2, opcja 2 - gwarant 30, opcja 30 - gwarant 5, opcja 5 

Ma to oznaczać, że Zamawiający chce zakupić 2 , 30 i 5 urządzeń? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówienie gwarantowane jest  

to zamówienie, którego dostawa będzie zrealizowana zgodnie z wymaganiami 

w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy jednakże nie 

później niż do dnia 30.11.2020 r. (w zależności od tego, który  

z w/w terminów upłynie wcześniej). 

Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego. Zamówienie  opcjonalne  realizowane będzie 

zgodnie z § 8. PRAWO OPCJI. Zamówienie  opcjonalne należy dostarczyć  

w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia 

przedstawienia przez Zamawiającego ilości, z których skorzysta w ramach 

prawa opcji, jednakże nie później niż do 30.11.2021 r. (w zależności od tego, 

który z w/w terminów upłynie wcześniej). 

 

Pytanie nr 3 

Szanowni Państwo Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli: 

Dotyczy pozycji autoklaw: Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia/Formularz cenowy tabela: kolumna ilość: gwarant 2 / opcja  

2 gwarant 30 / opcja 30 gwarant 5 / opcja 5 Nie rozumiemy tych sformułowań. 

Co one oznaczają? Gwarantowana ilość? Opcjonalna ilość? Gwarantowana 

oznacza faktycznie zamawianą? Prosimy o odpowiedź. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zamówienie gwarantowane jest  

to zamówienie, którego dostawa będzie zrealizowana zgodnie z wymaganiami 

w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy jednakże nie 

później niż do dnia 30.11.2020 r. (w zależności od tego, który  

z w/w terminów upłynie wcześniej). 

Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego. Zamówienie  opcjonalne  realizowane będzie 

zgodnie z § 8. PRAWO OPCJI. Zamówienie  opcjonalne należy dostarczyć  

w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia 

przedstawienia przez Zamawiającego ilości, z których skorzysta w ramach 

prawa opcji, jednakże nie później niż do 30.11.2021 r. (w zależności od tego, 

który z w/w terminów upłynie wcześniej). 

 

               KOMENDANT 

 

              cz. p. o. ppłk Grzegorz MOSIĄDZ 

 

 


