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Częstochowa, dnia 30.04.2015 r. 
MSZ.ZP.3411/5/2015. 

 
 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
 
Wyjaśnienia nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: Zakup 
sterylizatora parowego wraz z wyposa żeniem – realizowany w ramach zadania pn. „Zakup 
i monta ż wyposa żenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespolonym, 
ul. Mirowska 15 w Cz ęstochowie” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.04.2015 r. 
pod nr 56771 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 22.04.2015 r. 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 
z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 1 –  sterylizator parowy z wyposa żeniem 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o maksymalnej szerokości 930mm? 
Odpowied ź:. Zamawiaj ący dopuszcza sterylizator o szeroko ści zewn ętrznej 930 
mm. pod warunkiem, że Wykonawca dokona we własnym zakresie i na swój ko szt 
niezbędne roboty budowlane zwi ązane z monta żem i transportem sterylizatora do 
miejsca posadowienia. Droga transportowa sterylizat ora przebiega przez otwór 
drzwiowy o szeroko ści 85 cm. Zaleca si ę zapoznanie z miejscem realizacji 
zamówienia i sprawdzenie drogi transportowej przed sporz ądzeniem oferty.  
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności komory 1,5 STE? 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący dopu ści równie ż.  

 

Jednocze śnie informujemy, i ż zmianie ulega odpowied ź na pytanie nr 8 
z udzielonych Wyja śnień nr 1  

Jest: 
Pytanie nr 8  punkt 24 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach zewnętrznych 900 x 1824 x 995 mm 
(s x w x g) w przypadku sterylizatora nieprzelotowego (jednodrzwiowego) lub 900 x 1824 
x 1009 mm (s x w x g) w przypadku sterylizatora przelotowego (dwudrzwiowego).  
Oferowane parametry nieznacznie tylko różnią się od wymaganych przez 
Zamawiającego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści sterylizator o wymiarach zewn ętrznych 900 x 
1824 x 995 mm (s x w x g). 
Powinno by ć: 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach zewnętrznych 900 x 1824 x 995 mm 
(s x w x g) w przypadku sterylizatora nieprzelotowego (jednodrzwiowego) lub 900 x 1824 
x 1009 mm (s x w x g) w przypadku sterylizatora przelotowego (dwudrzwiowego).  
Oferowane parametry nieznacznie tylko różnią się od wymaganych przez 
Zamawiającego. 
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Odpowied ź: Zamawiaj ący dopuszcza sterylizator o szeroko ści zewn ętrznej 900 x 
1824 x 995 mm (s x w x g) pod warunkiem, że Wykonawca dokona we własnym 
zakresie i na swój koszt niezb ędne roboty budowlane zwi ązane z monta żem 
i transportem sterylizatora do miejsca posadowienia . Droga transportowa 
sterylizatora przebiega przez otwór drzwiowy o szer okości 85 cm. Zaleca si ę 
zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia i spraw dzenie drogi transportowej 
przed sporz ądzeniem oferty.  
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
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