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L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 26 marca 2019 roku

A/ZP/SZP.261-26/19

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.261-26/19 na dostawę:
„Mebli i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego oraz Kliniki Onkologii
i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży ”
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1, poz. VIII, IX, X, XI
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szaf o głębokości minimum 550mm
(optymalnie 580mm)? Szafa wysoka (1800mm) na kółkach przy głębokości 470mm będzie
mało stabilna i niebezpieczna dla użytkownika; Istnieje bardzo duże ryzyko, że będzie się
przewracać, w szczególności podczas otwierania drzwi.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie szaf głębokości minimum 550mm (optymalnie
580mm).
Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1, poz. XVIII
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować szafkę stojącą jednodrzwiową, jak
podano w opisie parametrów, a nie dwudrzwiową jak w tytule?
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zaoferować szafkę stojącą jednodrzwiową,
jednokomorową z przemysłowym zlewem.
Pytanie nr 3 dot. części nr 1, poz. III. Wózek medyczny - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 3
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 4 dot. części nr 1, poz. III. Wózek medyczny - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 4
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
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Pytanie nr 5 dot. części nr 1, poz. IV. Wózek medyczny - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 5
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 6 dot. części nr 1, poz. IV. Wózek medyczny - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 6
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 7 dot. części nr 1, poz. V. Wózek medyczny - 4 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 7
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 8 dot. części nr 1, poz. V. Wózek medyczny - 4 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 8
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 9 dot. części nr 1, poz. VI. Wózek medyczny - 4 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 9
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 10 dot. części nr 1, poz. VI. Wózek medyczny - 4 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 10
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 11 dot. części nr 1, poz. VII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma
komorami - 1szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 11
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
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Pytanie nr 12 dot. części nr 1, poz. VII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma
komorami - 1szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 12
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 13 dot. części nr 1, poz. VII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma
komorami - 1szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym?
Odpowiedź nr 13
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym.
Pytanie nr 14 dot. części nr 1, poz. VIII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony - 1szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 14
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 15 dot. części nr 1, poz. VIII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony - 1szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 15
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 16 dot. części nr 1, poz. IX. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 16
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 17 dot. części nr 1, poz. IX. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 17
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
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Pytanie nr 18 dot. części nr 1, poz. X. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony – 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 18
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 19 dot. części nr 1, poz. X. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 19
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 20 dot. części nr 1, poz. X. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony – 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 20
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 21 dot. części nr 1, poz. X. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 21
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 22 dot. części nr 1, poz. XVI. Stół do pakietowania – 1 szt.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączenia do oferty kopii certyfikatu
poświadczającego rejestrację Wykonawcy jako autoryzowanego Partnera Polskiego Centrum
Promocji Miedzi?
Odpowiedź nr 22
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 23 dot. części nr 1, poz. XVII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony – 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 23
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 24 dot. części nr 1, poz. XVII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa, front
przeszklony - 2 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
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licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 24
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 25 dot. części nr 1, poz. XVIII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa
z komorą – 1 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 25
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 26 dot. części nr 1, poz. XVIII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa
z komorą – 1 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 26
Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.
Pytanie nr 27 dot. części nr 1, poz. XVIII. Szafka stojąca dwuskrzydłowa
z komorą – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym?
Odpowiedź nr 27
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym.
Pytanie nr 28 dot. części nr 1, poz. XVIII. Szafa – 1 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu malowania frontów farbami z dodatkiem jonów srebra
o właściwościach antybakteryjnych, a co za tym idzie odstąpi od wymogu dołączenia do
oferty dokumentu z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzającego zastosowanie
jonów srebra w technologii malowania proszkowego?
Odpowiedź nr 28
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym.
Pytanie nr 29 dot. części nr 1, poz. XIX. Szafa – 1 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania uchwytów wykonanych z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+, a co za tym idzie odstąpi od wymogu posiadania Umowy
licencyjnej na znakowanie wyrobów znakiem CU+ wydanej dla Producenta wyrobu
potwierdzonej odpowiednim certyfikatem?
Odpowiedź nr 29
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym.
Pytanie nr 30 dot. części nr 1, poz. XIX. Szafa – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym?
Odpowiedź nr 30
Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę której drzwi są zbudowane z podwójnej
ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym.
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Pytanie nr 31 dot. części nr 1, poz. XXI. Taboret – 12 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret na podstawie 5 ramiennej z 5 kółkami
o średnicy fi 50 mm (w tym dwa z blokadą)?
Odpowiedź nr 31
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32 dot. części nr 1, poz. XXI. Taboret – 12 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x
wys.) w mm: 570x570x440/620 mm?
Odpowiedź nr 32
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 33 dot. części nr 1, poz. XXII. Taboret – 12 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret na podstawie 5 ramiennej z 5 kółkami o
średnicy fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą)?
Odpowiedź nr 33
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 34 dot. części nr 1, poz. XXII. Taboret – 12 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret o wymiarach zewnętrznych (dł. x szer. x
wys.) w mm: 570x570x440/620 mm?
Odpowiedź nr 34
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 35 dot. części nr 1, poz. XXIII. Podest operacyjny – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści podest wykonany z blachy antypoślizgowej ryglowanej, bez
pasków?
Odpowiedź nr 35
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 36 dot. części nr 1, poz. XXIV. Podest operacyjny – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści podest wykonany z blachy antypoślizgowej ryglowanej, bez
pasków?
Odpowiedź nr 36
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 37 dot. części nr 1
Zwracamy się z prośbą o weryfikację wymaganej długości blatu Corian w pomieszczeniu
O.II.31 Gabinet zabiegowy Onkologia- według zestawienia łączna długość zabudowy dolnej
to 440 cm (uwzględniając długości wszystkich szafek stojących oraz miejsca na lodówkę pod
blatową), natomiast według formularza cenowego wymagane jest 320 cm blatu.
Prosimy o potwierdzenie iż należy wycenić blat Corian dla zabudowy dolnej o łącznej długości
440 cm.
Odpowiedź nr 37
Zamawiający informuje, że każda szafka dolna ma posiadać swój blat zgodnie z opisem
technologii stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1. W części nr 1, w Zał. nr 2 do SIWZ – tabela asortymentowo-cenowa – poz. 7 oraz
w Zał. nr 3 do SIWZ – zestawienie parametrów techniczno-użytkowych poz. VII –
Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma komorami – 1 szt. w punkcie 1 i 14.
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Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Szafka stojąca dwuskrzydłowa z dwoma komorami
i ociekaczem z prawej strony, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304)”.
Punkt 14 – zmiana z „Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm)” na
„Wymiary zewnętrzne: 1200x600x850 mm (+/- 10 mm)”.
W załączeniu poprawione załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ do części nr 1.
2. W części nr 2 w Załączniku nr 2 do SIWZ – tabeli asortymentowo-cenowej w poz. 24.
Prawidłowe wymiary „Stanowiska lekarskiego (biurko z wysuwką na klawiaturę,
szafka wisząca zamykana dwudrzwiowa z jedną półką, szafka wisząca otwarta).
Zamawiający zmienia wymiary stanowiska z 1200x700x2500 na 1800x700x2500.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Dorota Piasecka

Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone
www.imid.med.pl w dniu 26 marca 2019 r.
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