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 Katowice, dn. 27.06.2017r 
 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  dostawę chłodziarek farmaceutycznych i lodówek 
transportowych 1.   Nr sprawy : ZP-17-036BN 

 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi : 
 

 

1. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o szerokości wynoszącej 690 mm, 

spełniającą jednocześnie pozostałe wymiary oraz pojemność wymaganą przez Zamawiającego? Jeśli 

nie, proszę o wyjaśnienie.  

Odp: Zamawiający dopuszcza. 

2. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez systemu domykającego drzwi? 

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp: Zgodnie z SIWZ. System domykający drzwi usprawnia pracę.  

3. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z cyfrowym wzorcowanym w trzech 

temperaturach pomiarowych (2, 5, 8
o
C) monitoringiem z opcją eksportu danych na komputer poprzez 

wbudowany w urządzenie port USB, z aplikacją monitorującą temperaturę przechowywania 

produktów leczniczych w zakresie temperatur: 2-8
o
C z informacjami w języku angielskim? Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienie. Odp: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeszkolenia personelu 

w zakresie obsługi urządzenia i pojęć stosowanych w jego obsłudze po angielsku. Zamawiający 

wymaga dostarczenia przy katalogu urządzenia wydrukowanych pojęć w języku angielskim 

z tłumaczeniem na język polski.  

4. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w półki druciane 

wykonane ze stali powlekane tworzywem sztucznym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

        Odp: Zgodnie z SIWZ. Pólki druciane są bardzo mało stabilne,  w użytkowaniu. Mniejsze 

        opakowania leków mogą przemieszczać się przez druciane półki.   

5. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez systemu domykającego drzwi? 

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisał wyraźnie przedmiot 

zamówienia.  

6. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z drzwiami bez możliwości montażu 

obustronnego? Oferowana chłodziarka wyposażona jest we dwoje drzwi, ze względu na dużą 

pojemność urządzenia. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. Odp: Zamawiający dopuszcza.  

7. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z cyfrowym wzorcowanym w trzech 

temperaturach pomiarowych (2, 5, 8
o
C) monitoringiem z opcją eksportu danych na komputer poprzez 

wbudowany w urządzenie port USB, z aplikacją monitorującą temperaturę przechowywania 

produktów leczniczych w zakresie temperatur: 2-8
o
C z informacjami w języku angielskim? Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienie. Odp: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeszkolenia personelu 

w zakresie obsługi urządzenia i pojęć stosowanych w jego obsłudze po angielsku. Zamawiający 

wymaga dostarczenia przy katalogu urządzenia wydrukowanych pojęć w języku angielskim 

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w półki druciane 

wykonane ze stali powlekane tworzywem sztucznym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

              Odp: Zgodnie z SIWZ. Pólki druciane są bardzo mało stabilne, w użytkowaniu. Mniejsze 

              opakowania leków mogą przemieszczać się przez druciane półki.   
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9. W wymaganych parametrach rejestratora temperatury (pakiet 3 i 4 poz. II.3.) wskazany jest „czujnik 
wewnętrzny NTC”. Czy Zamawiający dopuszcza czujnik wewnętrzny Pt100? Odp: Zamawiający 
dopuszcza.  

10. W tytule pakietów podany jest „rejestrator temperatury i wilgotności” a w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” w tabeli „wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” pkt. II wskazane są 
wymagania dla „rejestratora temperatury”. Czy Zamawiającemu wystarczy tylko rejestrator 
temperatury? Odp: Zamawiający wymaga rejestratora temperatury. 

11. W tytule pakietów podany jest „rejestrator temperatury i wilgotności” a w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” w tabeli „wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” pkt. II wskazane są 
wymagania dla „rejestratora temperatury”. Jeśli Zamawiający wymaga rejestratora temperatury 
i wilgotności, to czy wzorcowanie przyrządu w laboratorium akredytowanym PCA i wystawienie 
świadectwa wzorcowania ma też obejmować parametr wilgotności? Odp: Zamawiający wymaga 
rejestratora temperatury. 

12. 3. W wymaganych parametrach rejestratora temperatury (pakiet 3 poz. III 9 -11) wymagane są 
„świadectwo ISO 9001 oraz 14001, świadectwo legalizacja systemu kontroli temperatury oraz 
częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku wymagana przez producenta”. Czy Zamawiający 
pomyłkowo zamieścił te wymagania dla rejestratora temperatury, a dotyczą one pakietu 1i 2, czy też 
Zamawiający stawia takie wymagania rejestratorowi temperatury? Odp: Zamawiający pomyłkowo 
zamieścił te wymagania (jak w poz. III 9-11 dla SIWZ-u opublikowanego na dzień 12.06.2017 oraz 
w treści „ZAŁĄCZNIKI”). Dokonano zmiany treści SIWZ 

13. Pakiet 1. Czy Komputerowy Rejestrator Temperatury  KRT wbudowany w chłodziarkę farmaceutyczną 
ma być wyposażony w dwa czujniki temperatury,  zgodnie z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia "Dobra Praktyka Dystrybucyjna Leków" ? Odp: Tak. 

14.  Jak daleko od chłodziarki będzie oddalony komputer na którym ma być prowadzona rejestracja 
temperatury ? Odp: Komputer będzie ustawiony w sąsiadującym pomieszczeniu. 

15. Czy obydwie chłodziarki mają współpracować z tym samym komputerem ? Odp: Tak. 
16.  Jaki jest system operacyjny w komputerze ? Odp: Zamawiający wymaga aby oprogramowanie był o 

kompatybilne z Windows-em 7-10. 
17. Pakiet nr 1.Czy Komputerowy Rejestrator Temperatury ( KRT ) ma się komunikować z komputerem 

poprzez kabel USB, RS-232, RS-485 czy bezprzewodowo poprzez WiFi ? Odp: Zgodnie z SIWZ. 
18.  Czy modem GSM do wysyłania SMS-ów alarmowych ma być homologowany przez Instytut 

notyfikowany w Unii Europejskiej ? Odp: Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ.  
19. Czy w lodówkach transportowych ma być zainstalowany termohigrometr rejestrujący temperaturę 

i wilgotność względną i czy obydwa tory pomiarowe mają być wzorcowane ? W SIWZ podajecie 
Państwo tylko punkty wzorcowania termometru. Jest to bardzo istotne ze względów ekonomicznych, 
bo inne są stawki wzorcowania tylko toru pomiaru temperatury a inne temperatury i wilgotności 
względnej. Odp: W SIWZ podany jest parametr, który ma być rejestrowany – temperatura. 

20. Czy zamiast termistorowego czujnika temperatury (NTC) opisanego w SIWZ dopuścicie Państwo 
platynowy czujnik temperatury Pt-100, który jest dokładniejszy i ma lepszą długoterminową 
stabilność parametrów metrologicznych.?  Odp: Zamawiający dopuszcza. 

21. Jako ocenę jakości chłodni, SIWZ podaje istnienie lub brak oświetlenia  szafy chłodniczej. Czy wobec 
tego, że większość chłodziarek farmaceutycznych posiada takie oświetlanie, rozważycie Państwo 
rozszerzenie kryterium jakościowego np. doświadczenie producentów sprzętu ( ilość lat obecności na 
rynku polskim), listy referencyjne wiarygodnych użytkowników proponowanych przez Wykonawcę 
modeli urządzeń chłodniczych i rejestratorów temperatury, pojemność pamięci rejestratora 
temperatury, możliwość równoczesnej rejestracji do pamięci wewnętrznej i on-line na komputer,etc.?  
Odp: Zgodnie z SIWZ.  

22. W SIWZ żądacie Państwo, aby mogli Państwo zgłaszać awarię całodobowo przez telefon. Czy możecie 
Państwo odstąpić od tego warunku ? Odp: Zgodnie z SIWZ. 

23. Czas produkcji chłodni wynosi około 6 tygodni roboczych. Czy możecie Państwo przedłużyć termin 
dostawy powyżej 35 dni ? Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, że termin dostawy jest 
kryterium ocennym w/w  postępowaniu.  

24. Proponowany termin zapłaty wynosi 60 dni. Czy możecie Państwo skrócić ten termin do 14 lub 21 
dni? 
Odp: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności.  

25. W związku z brakiem określenia w SIWZ przez Zamawiającego środków zarządzania środowiskiem, 
które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia, prosimy o wykreślenie z SIWZ 
wymogu dostarczenia certyfikatu ISO 14001. Odp: Zamawiający wykreśla certyfikat ISO 14001. 

26.  Czy Zamawiający dopuszcza, by  rejestrator temperatury miał wymiary: 160mm x 65mmm x 35mm tj. 
inne od wskazanych w wymaganiach zał. 3 i 4? Odp: Zgodnie z SIWZ. 
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27. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury był zasilany bateriami litowymi i dodatkowo 
miał możliwość zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej? Odp: Zamawiający nie dopuszcza.  

28. Czy Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury był zamontowany na przenośnej lodówce tak 
jak prezentuje załączone zdjęcie? Odp: Zgodnie z art. 38 ust.1 pzp Wykonawca ma prawo zwrócić 
się o wyjaśnienie wątpliwości  SIWZ lecz z całą pewnością nie w formie zdjęć. Rejestrator 
ma monitorować temp. wewnątrz lodówki przenośnej,  jeśli zewnętrzny montaż to zapewni 
to dopuszczam. 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                   Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy  

                                                         mgr Ewa Mołek  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


