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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 03-03-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu 
RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez 
doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, 
znak sprawy 3/2020/PN 

                                                                                                                                                                                 

SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, 
wprowadza modyfikacje (sprostowanie) do udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2020 r: 
 

Było: 
64. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-
płuczący (odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje 
dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji 
utensyliów. Zarazem stosowanie odpowiedniego środka wydłuża żywotność urządzenia nawet przy twardej 
wodzie, co znajduje potwierdzenie w gwarancji, którą objęte jest urządzenie. Jeżeli Zamawiający uważa takie 
rozwiązanie za niewystarczające, prosimy o dopuszczenie urządzenia o dodatkowym, mechanicznym filtrze 
zmiękczającym wodę.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

Powinno być: 
64. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-
płuczący (odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje 
dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji 
utensyliów. Zarazem stosowanie odpowiedniego środka wydłuża żywotność urządzenia nawet przy twardej 
wodzie, co znajduje potwierdzenie w gwarancji, którą objęte jest urządzenie. Jeżeli Zamawiający uważa takie 
rozwiązanie za niewystarczające, prosimy o dopuszczenie urządzenia o dodatkowym, mechanicznym filtrze 
zmiękczającym wodę.  
Odp. Zgodnie z SIWZ 

 

Było: 
135. Dotyczy pkt. 9 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez elektrycznej regulacji segmentu podudzia, ale z regulacją 
ręczną za pomocą mechanizmu zapadkowego? 
 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

Powinno być: 
135. Dotyczy pkt. 9 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez elektrycznej regulacji segmentu podudzia, ale z regulacją 
ręczną za pomocą mechanizmu zapadkowego? 
 Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 


