
Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272 
 

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765 

 

DZPZ-57/2-NS/109-2017 Rybnik, dnia 17.02.2017 r. 
 

 
 
Dotyczy post ępowania na: 

 

DOSTAWĘ WITRYNY SEROLOGICZNEJ  
 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w 

złotych nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. 
 

 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela 
poni ższych odpowiedzi. 

Pytanie 1:  „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjną wyposażoną 
w alarmy wizualne i dźwiękowe: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, otwartych 
drzwi,ale bez alarmu konieczności wymiany uszkodzonej części.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w zapytaniu ofertowym, jak równie ż asortyment opisany w powy ższym pytaniu – przy 
zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem nale ży 
w załączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zostało 
zaoferowane .  
 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjną bez 

możliwości zainstalowania zintegrowanego z urządzeniem graficznego rejestratora 
temperatury pochodzącego od producenta urządzenia (producent urządzenia nie 
produkuje takiego rejestratora)” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w zapytaniu ofertowym, jak równie ż asortyment opisany w powy ższym pytaniu – przy 
zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem nale ży 
w załączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zostało 
zaoferowane .  
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjną wyposażoną 

w wewnętrzne oświetlenie: 36W lampę fluorescencyjną.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w zapytaniu ofertowym, jak równie ż asortyment opisany w powy ższym pytaniu – przy 
zachowaniu pozostałych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem nale ży 
w załączniku 1.1 nanie ść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zostało 
zaoferowane .  
 
Pytanie 4:  „Proszę o wyjaśnienie pojęcia: Walidacja chłodziarki (procedura podstawowa).” 
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Odpowied ź 4: Walidacja chłodziarki polega na kontroli temper atury panuj ącej 
w chłodziarce wg schematu: 
- 8 pomiarów temperatury co 3 godziny przez 5 kolej nych dni. Pomiary dokonywane s ą 
w części lewej oraz prawej witryny. W trakcie pomiarów te mperatura musi zawiera ć się 
w przedziale: +2 oC do +6 oC. 

 

Zmawiaj ący informuje, że aktualny pozostaje termin składania ofert, tj. do  dnia 
21.02.2017 r. do godziny 10.00 . 

 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 


