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Kraków, data 7 kwietnia 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa wózka na pościel i do obchodu, wózka do przewozu zwłok, wózka zabiegowego oraz 
urządzeń do mycia kaczek, basenów na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 
i Ortopedii w Krakowie. 
Znak postępowania A.I.271-7/20. 

 
 

I. 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą”, Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 
Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie: 
PŁUCZKA - DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW – 2szt. 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę bez dodatkowego, wbudowanego w szafce wyłącznika prądu? 
Uzasadnienie: dodatkowy wyłącznik prądu, wbudowany w szafce dolnej, jest opcjonalnym 
rozwiązaniem np. w przypadku gdy utrudniony jest dostęp do wtyczki i gniazda zasilania 
sieciowego np. gdy przyłącze prądu zabudowane jest meblami lub znajduje się w trudnodostępnym 
miejscu. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 
wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 
Pytanie: 
Pytanie nr 2 
W pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza opcjonalnie ręczne otwieranie lub 
automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi. 
Czy Wykonawca może dostarczyć dwie myjki o tej samej funkcjonalności tylko jedna myjka z 
ręcznie otwieranymi drzwiami, druga - automatyczne, bezdotykowe otwieranie drzwi, aktywowane 
czujnikiem podczerwieni? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie: 
Pytanie nr 3, warunki serwisu pkt. 6 i pkt.10 
Wykonawca wnosi o odstąpienie przez Zamawiającego od poniższych wymogów: 
- urządzenie pozbawione haseł, kodów serwisowych blokad serwisowych (jeżeli posiada), itp., które 
po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych 
lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania 
przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy 
- wraz z urządzeniem dostarczona  dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części 
i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie). 
UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie 
drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym 
przez producenta. 
Uzasadnienie: W celu maksymalizacji żywotności sprzętu, nasze urządzenia są serwisowane przez 
autoryzowany serwis producenta, posiadający odpowiednią wiedzę dotyczącą m. in. przeglądów, 
napraw, posiadający odpowiedni sprzęt diagnostyczny, części czy aktualizację procedur serwisowo-
naprawczych. Nabycie odpowiedniej wiedzy w zakresie diagnostyki, napraw, serwisu oraz 
prawidłowego działania urządzenia wymaga szkoleń w Szwecji które odbywają się w języku 
angielskim w celu uzyskania certyfikatu Arjo dopuszczającego do pracy przy tym urządzeniu. Ze 
względu na powyższe w okresie pogwarancyjnym również rekomendujemy korzystanie z naszego 
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autoryzowanego serwisu co pozwoli maksymalnie wydłużyć prawidłowe funkcjonowanie urządzeń 
(np. istnieje możliwość stworzenia pogwarancyjnych kontraktów serwisowych zgodnie z Państwa 
preferencjami) i przełoży się na oszczędność po stronie Zamawiającego. Powyższe w praktyce 
bardziej zabezpiecza interes Zamawiającego i jest częstszym rozwiązaniem stosowanym na rynku. 
Zwracamy jednocześnie uwagę, że udostępnienie danych wskazanych przez Państwa w w. w. zapisie 
SIWZ narusza tajemnice handlową stanowiącą wartość naszego przedsiębiorstwa. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Pytanie nr 4 
Czy ze względu na obecną sytuacje związaną z koronawirusem Zamawiający wydłuży czas 
realizacji zamówienia maksymalnie do 8 tygodni od podpisania umowy/złożenia zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Pytanie 1 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. 4, 24) 
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem niezależnej jednostki Zamawiający ma na myśli 
niezależne akredytowane laboratorium uprawnione do wykonywania badań potwierdzających 
skuteczne działanie urządzenia wobec drobnoustrojów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w szczególności wymaga potwierdzenia skuteczności eliminacji Clostridium Difficile. 
 
Pytanie: 
Pytanie 2 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. 6) 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie różnych wymiarach tj. wysokość 1730 mm i 
szerokość 500 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyznaczenie terminu wizji 
lokalnej w celu wiarygodnej oceny możliwości umieszczenia opisanej półki w innym miejscu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Zamawiający wymaga wysokości urządzenia nie większej niż 135 cm – umożliwiająca 
umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia. 
 
Pytanie: 
Pytanie 3 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. 9) 
Prosimy o dopuszczenie zużycia wody wodociągowej: 
- dla programu ekonomicznego: max. 20 litrów, 
- dla programu normalnego: max. 38 litrów, 
- dla programu intensywnego: max. 43 litrów. 
Koszt wody wodociągowej w województwie małopolskim wynosi ok. 1 gr. za litr doprowadzenia 
wody oraz odprowadzenia ścieku, więc stanowi marginalny koszt eksploatacji myjni do kaczek i 
basenów, gdzie dużo większe znaczenie ma cena i zużycie środków chemicznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Pytanie 4 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. 13 i 14) 
Prosimy o odstąpienie od wymagań punktów 13 i 14. Duża część myjni-dezynfektorów (nie przez 
przypadek nazywanych też płuczko-dezynfektorami) cechujących się wysoce wydajną mechaniką 
procesu mycia, do skutecznego procesu potrzebuje jedną pompę i płyn o właściwościach 
wspomagających etap mycia/płukania oraz zapobiegający powstawaniu kamienia i innych osadów 
tzw. płyn płucząco-odkamieniający. Dodatkowa pompa detergentu to dodatkowy koszt, jak również 
zwiększone późniejsze koszty eksploatacji. Takie rozwiązania są zmuszeni oferować producenci 
myjni o słabej mechanice mycia, które do skutecznego procesu wymagają dodatkowego środka. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
Pytanie 5 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. 16) 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie większej mocy przyłączeniowej tj. 3N, 400V, 
4,6 kW? 
Odpowiedź:  
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Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 
wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 
Pytanie: 
Pytanie 6 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. OGÓLNE) 
Czy zamawiający z uwagi na walory wytrzymałościowe, ale też higieniczne, wymaga urządzenia, 
którego obudowa oraz komora są w całości wykonanego ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga). 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 
wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 
Pytanie: 
Pytanie 7 – do opisu przedmiotu zamówienia  (część 4, poz. OGÓLNE) 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, myjnia 
posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie 
komory? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z normą PN-EN ISO 15883. 
 
II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  
Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 
„Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty należy składać nie później niż do dnia 10 kwietnia 2020 r. godz. 11:00 na adres: 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja, w Sekretariacie. 
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która 
została złożona po terminie. 
Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 r. godz. 12:00 w Krakowskim 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 
Administracja - pokój nr 12. 
 (…)”. 
 
Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 07/04/2020 r. 
 
 
 

               dr n. med. Paweł Kamiński 
 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 




