Postępowanie nr 3/2022/KCBTIK
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto
na DOSTAWĘ MYJNI DEZYNFEKTORA dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, Wykonawca zwrócił się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym,
Zamawiający wyjaśnia treść zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami zapytania
ofertowego lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania ofertowego, należy przyjąć, że stanowią
one zmianę zapytania ofertowego, dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny
zgodności oferty z zapytaniem ofertowym, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami zapytania ofertowego, za obowiązujące w
tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia zapytania ofertowego, za
obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową
treścią zapytania ofertowego.
Pytanie nr 1.
Dotyczy pkt. 13_Myjnia-dezynfektor:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności zaoferowanej myjni z posiadanymi przez
Zamawiającego wózkami do mycia obuwia oraz do mycia szkła laboratoryjnego pochodzącymi z myjni Getinge
46-4? UZASADNIENIE: Opisane wózki pasują jedynie do myjni produkowanej przez firmę Getinge i wstawienie
takiego wymogu oznacza, iż zaoferowana może być jedynie myjnia wyprodukowana przez tą firmę.
Wprowadzenie alternatywy w postaci wymogu zaoferowania wraz z urządzeniem dodatkowych koszy (wózków)
do mycia obuwia operacyjnego oraz szkła laboratoryjnego stawia firmę Getinge w uprzywilejowanej pozycji w
stosunku do innych oferentów. Dodatkowo w przypadku zaoferowania wraz z myjnią opisanych koszy (wózków)
Zamawiający będzie musiał je gdzieś przechowywać, zaś wózki od myjni Getinge albo nie będą wykorzystywane
albo będą używane w posiadanej myjni firmy Getinge. W tym drugim przypadku brak jest uzasadnienia
konieczności dostarczenia wraz z myjnia dodatkowych wózków.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego. Zamawiający z uwagi na aspekty organizacyjne oraz z
uwagi na właściwe gospodarowanie mieniem podtrzymuje wymóg kompatybilności sprzętu zamawianego w
niniejszym postępowaniu z akcesoriami już posiadanymi.
Zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część WYMAGANIA DODATKOWE pkt 13. Kompatybilność z
posiadanymi przez zamawiającego akcesoriami nie jest wymaga w przypadku zaoferowania przez Oferenta
odpowiedników wskazanych akcesoriów – również kolejny pkt 14 części OPZ WYMAGANIA DODATKOWE
wskazuje na możliwość zaoferowania odpowiednika dodatkowych koszów wsadowych o których mowa w pkt
14.
Zamawiający zwraca jednak uwagę, że zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości
osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu zgodnie
z jego przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych
jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego
sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczonych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w
szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.
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Rozwiązania równoważne muszą być zgodne w szczególności pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania itp.
Wprowadzenie wymogu zaoferowania wraz z urządzeniem wózków do mycia obuwia i szkła jest podyktowane
wymaganiami sprzętowymi jakie stawia Zamawiający – urządzenie bez tych opcji nie będzie kompletne i
przydatne, tym samym narazi Zamawiającego na dodatkowe koszty zakupu ww. opcji lub dodatkowego
urządzenia spełniającego te opcje. Zamawiający ma prawo wskazać część wyposażenia-akcesorii myjnidezynfektora, które są w jego posiadaniu. Zamawiający nie widzi uzasadnienia ekonomicznego dla zakupu już
posiadanych opcji.
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