
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
imienia doktora Kazimierza Hołogi 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30 

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152 

e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl 

NIP: 788-17-50-689    Regon: 639820004 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl 

Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 
1 

 
 

 

SPZOZ_NT/DZP/ZO/11/17                 Nowy Tomyśl, dn. 08.12.2017r. 

 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
    

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

 
Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego na „Dostawę chłodziarek farmaceutycznych 
i zamrażarki dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”. 
 
 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest dostawa chłodziarek farmaceutycznych i zamrażarki dla SPZOZ w Nowym Tomyślu, zawartych w piśmie Wykonawcy 
przesłanym w dniu 08.12.2017, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

 Zestaw pytań nr 1 z dnia 08.12.2017r. :    

Pakiet nr 1- Chłodziarka farmaceutyczna 

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w 3 półki druciane typu ruszt? Ze względu na 
wymagany wymuszony obieg powietrza (wentylator) nie ma możliwości zastosowania półek pełnych. Jeśli nie, proszę o 
wyjaśnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną nie spełniającą normy DIN 58345? Jest to niemiecka norma, którą 
mogą spełniać jedynie urządzenia wyprodukowane na terenie Niemiec. Zaproponowane urządzenie jest chłodziarką 
farmaceutyczną przeznaczoną do przechowywania leków. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz 
Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji 
leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia 
powyższe wytyczne. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wykreślił ww. zapis. 

3. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną niebędącą wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowana chłodziarka jest 
urządzeniem laboratoryjnym posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

Pakiet nr 2- Zamrażarka 

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z poziomem hałasu 60 dB? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zużyciem energii w ciągu roku wynoszącym 2124 kWh/ rok? Jeśli nie, proszę o 
wyjaśnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niebędącą wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowana zamrażarka jest urządzeniem 
laboratoryjnym posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

 Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 
 

Zmodyfikowany  Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA Zamawiający zamieścił na stronie internetowej. 
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