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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.55.ZO-1.2016 Rybnik, 26.02.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawę 15 szt. 

zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania dla potrzeb SPZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.DGt.55.ZO-1.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 26.02.2016 r. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 13 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika 

do Zarządzenia Dyrektora nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), zwanego dalej WRUZ, 

wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę z panelem sterującym elektronicznym który jest prostszy 

w obsłudze niż w przypadku sterowania synchronicznego ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zmywarkę z panelem sterującym elektronicznym. 
 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę o mocy 3.2 kW oraz długości cyklu 120 sek. i mocy 230V. 

Nie ma zmywarek o zasilaniu 230V i mocy aż minimum 4,75 kW. lub zmywarkę o zasilaniu 230V 

i mocy 3,9 kW. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zmywarki o zasilaniu 230V i mocy minimum 3,9 KW. 
 

Pytanie 3 

Czy zmywarka ma być umieszczona na podstawie lub ma posiadać pompę odpływu? 
 

Odpowiedź: 

Zmywarki mają posiadać podest. 
 

Pytanie 4 

Czy cena zmywarki dotyczy tylko dostawy w w grę wchodzi także montaż urządzenia na terenie 

Polski? 
 

Odpowiedź: 

Cena dotyczy zakupu zmywarek wraz z dostawą i montażem na oddziałach. 
 

Pytanie 5 

Czy nie potrzeba żadnej podstawy na której one będą stały? Jest dość ważne gdyż jeżeli odpływ nie 

jest grawitacyjny to są dwie opcje albo wstawić ją na podstawę albo zamontować pompę spustową. 
 



Odpowiedź: 

Zmywarki mają posiadać podest. 
 

Pytanie 6 

Czy zmywarki mogą mieć temperaturę wyparzania 85 st. Celsjusza? 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. 
 

Pytanie 7 

Czy zmywarka o zasilaniu 230V może mieć moc 2,8kW? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zmywarki o zasilaniu 230V i mocy minimum 3,9 KW. 
 

Pytanie 8 

Czy dopuszczalne są kosze o wymiarach 400x400 w zmywarkach o zasilaniu 230V? 
 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty. 
 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmywarki o szerokości 565 mm ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści zmywarki o szerokości 565 mm. 
 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający wymaga montażu dostarczanych urządzeń. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga montażu dostarczanych urządzeń. 
 

Pytanie 11 

W związku z montażem zmywarek proszę o informację odnośnie warunków instalacji – czy 

Zamawiający posiada na wyposażeniu podstawy do zamawianych zmywarek lub czy zmywarki 

mają być wyposażone w pompy spustowe ? 
 

Odpowiedź: 

Zmywarki mają posiadać podest. 
 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie zmywarki bez programatora elektronicznego ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga programatora synchronicznego lub elektronicznego. 
 

Pytanie 13 

W związku z tym, że Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. zmywarek z zasilaniem 230 proszę 

o informację czy dopuszczony zostanie sprzęt o mocy 3,9 Kw. Zmywarki podłączane pod 230 nie 

posiadają tak dużej mocy jak 4,75 Kw. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zmywarki o zasilaniu 230V i mocy minimum 3,9 KW. 

 

  

  

 



W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia 

treść Formularza oferty w następujący sposób, tj. zmienia treść: 

- pkt IV.1. z: 

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - pokój nr 22 - na piśmie/faksem pod nr 32 43-28-169/drogą 

elektroniczną na adres: zam.publiczne@psychiatria.com.” 
 

na: 
 

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2016r. do godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego/Udzielającego zamówienia*, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - pokój nr 17 - na piśmie/faksem pod nr 32 42 268 75/drogą 

elektroniczną na adres: zam.publiczne@psychiatria.com.”; 
 

- Formularza asortymentowo - cenowego (Załącznika nr 1 do Formularza oferty), w kolumnie 

„Nazwa produktu” (dotyczy obu pozycji); 
 

- Parametrów wymaganych (Załącznika nr 2 do Formularza oferty), w kolumnie „Parametry 

i funkcje wymagane)” (dotyczy pozycji: 3 i 6); 
 

- Parametrów wymaganych (Załącznika nr 2 do Formularza oferty) - dodaje pozycję „Podest”. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Formularz oferty po zmianach z dnia 

26.02.2016 r. 

Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy 

traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 

 

 Z poważaniem 
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