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Rzeszów, 10 listopada 2021 r.  

 

ODPOWEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYPOSAŻENIE BANKU MLEKA 

 

Pytania do warunków postępowania dla wszystkich części:  

1. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 17.12.2021r 

Nie zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 17.12.2021.  

2. Bardzo proszę o doprecyzowanie – co Zamawiający rozummie pod zapisem “Zamawiający zastrzega, 

że możliwa jest  rezygnacja przez niego z dostaw części asortymentu w przypadku braku takiego 

zapotrzebowania” ? Czy są jakieś przesłanki na obecną chwilę które mogą spowodować brak 

zapotrzebowania na sprzęt objęty zapytaniem ofertowym? Po jakim czasie od ogłoszenia wyników 

Zamawiający określi ewentualny “brak zapotrzebowania”?. 

Zamawiajacy podejmie tą decyzję przed zawarciem umowy.  

3. Bardzo proszę o doprecyzowanie – co Zamawiający rozumie pod zapisem “W przypadku zwłoki w 

realizacji dostawy przez Wykonawcę przekraczającej 5 dni Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od całości lub części umowy”. W przypadku bowiem składania oferty częściowej 

Zamawiający powinien ograniczyć się jedynie do odstapienia od umowy w części której dotyczy 

niezrealizowana w terminie dostawa. Czy w przypadku  powyższej sytuacji, niemożności zrealizowania 

w terminie dostawy jednej z części – Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w ramach 

pozostałych  części ? Bardzo proszę o wyjaśnienie. 

Zamawiający informuje, że na każdą część bedzie zawarta osobna umowa. W przypadku 

niezrealizowania, ktojeś z części zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość odstapienia od 

całości lub czesci tej umowy (nie wszystkich umów) 

4. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 

poszczególne pozycje asortymentowe. 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje   asortymentowe. 

 

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli 

zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają 

przeglądów? 

 

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych.  

 

2. Część B – Analizator Składu Mleka przeznaczony do mleka ludzkiego –  1 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści analizator składu mleka umożliwiający analizę składników mleka podczas 

jednego badania w zakresie małych próbek wynoszących  3 ml ? 
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Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, umożliwiający analizę składników mleka podczas jednego 

badania w zakresie małych próbek wynoszących  1-10 ml. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 

– Opis przedmiotu zamówienia 

 

2. Czy Zamawiający dopuści analizator o temperaturze próbki mleka w zakresie od +35 ºC  do +40 ºC ? 

 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, umożliwiający analizę próbki mleka w zakresach +2 do +45 ºC 

lub +20 do +40 ºC. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

3. Część C – Szafa mroźnicza (zamrażarka) z czujnikiem temperatury przeznaczona do przechowywania 

– 1 szt. 

 

1. Czy Zamawiający dopuści szafę mroźniczą o pojemności całkowitej wynoszącej 232 l brutto ? 

Nie, zamawiający nie dopuszcza sprzętu. Zakres pojemności wynosi 300-450 l. 

2. Czy Zamawiajacy dopuści szafę mroźnczą wyposażoną w 6 półek zamiast 4 szuflad ? 

Nie, zamawiający nie dopuszcza sprzętu. Wymagany sprzęt powinnien posiadać co najmniej 4 szuflady. 

5. Część E – Laktatory – przewoźny 8 szt. 

1. Czy Zamawiajacy dopuści laktator bez sterowania za pomocą karty z chipem ? 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt sterowany kartą z czipem lub elektronicznym ukłądem scalonym. 

Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Czy Zamawiajacy dopuści laktator wyposażony w uchwyt na maksymlanie dwie butelki ? 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt wyposażony w uchwyty na co najmniej dwie butelki. Zostało to 

umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

3. Czy Zamawiający dopuści laktator bez możliwości włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji 

jednym przyciskiem? 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt z możliwością zapewnienia prostej obsługi wszystkich dostępnych 

parametrów. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Czy Zamawiający dopuści laktator o płynnej regulacji podciśnienia w zakresie od 30 do 250 mmHg ? 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt z możliwością płynnej regulacji podciśnienia. Zostało to 

umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. W opisie nie umieszczono zakresów, 

dlatego są one dopuszczone  w każdym zakresie. 

5. Czy Zamawiający dopuści laktator nie posiadający dwóch programów działania: programu inicjacji do 

stymulacji laktacji, oraz program utrzymania laktacj, działający jednak w sposób wielofazowy. 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt zapewniający możliwość pracy w dwóch trybach stymulacji i 

odciągania zasadniczego z opcją regulacji zarówno podciśnienia, jak i dodatkowo rytmu pracy. 

Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laktatora o masie większej niż 3,5 kg? 
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Tak, zamawiający dopuszcza aby waga modułu laktatora była wyższa niż 3,5 kg ale nie przekraczała 

masy 4,5 kg. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

7. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie laktatora, którego praca sterowana jest przez dwa 

niezależne pokrętła regulacji siły i szybkości ssania umożliwiająca swobodny wybór ustawień ? 

 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, który zapewnia prostą obsułgę wszystkich dostępnych 

parametrów. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania laktatora bez przycisku, który umożliwia 

włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji? 

Tak, zamawiający dopuszcza sprzęt, który zapewnia prostą obsługę wszystkich dostępnych 

parametrów. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

9. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści laktator szpitalny o poniższych parametrach: 

- Laktator szpitalny elektryczny dwufazowy 3D na dwie piersi.  

 

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt klasy szpitalnej oraz posiadający technologię zapewniająca 

naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka lub umożliwiającą skuteczną stymulację laktacji 

i efektywnego odciągania pokarmu. Zostało to umieszczone w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia 

 

- Urządzenie z symultanicznym zastawem dwóch miękkich silikonowych lejków, odciągający pokarm 

w systemie 3D - ssania i uciskania brodawki.  

 

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt, gdyż w opisie nie umieszczono opisu rodzaju stosowanych 

lejków biorąc pod uwagę wszelkie możliwości producenta. 

 

- Laktator posiadający 2 fazy odciągania pokarmu i 14 programów.  

 

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt z technologię zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu 

ssania dziecka lub umożliwiającą skuteczną stymulację laktacji i efektywnego odciągania pokarmu. 
 

- Laktator klasy szpitalnej  w wersji przenośnej.  

 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza sprzętu. Wymagany sprzęt powinien być laktatorem na wózku 

jezdnym. 
 

- Urządzenie będące wyrobem medycznym klasy II A z separacją mediów,  z wyświetlaczem  

pokazującym: fazę ssania, siłę ssania, poziom naładowania baterii, czas pozostały do zakończenia 

cyklu.  

 

Tak, Zamawiający dopuszcza laktator szpitalny zapewniający separację mediów, 

zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora. Ponadto, 

zamawiający dopuszcza sprzęt z wyświetlaczem, gdyż w opisie nie umieszczono tego zakresu 

wyposażenia laktatora. 

 

- Posiadający zasilanie sieciowe i bateryjne oraz płynną  regulację siły ssania.  

 

Tak, Zamawiający dopuszcza zasilanie sieciowe oraz płynną  regulację siły. Zostało to umieszczone 

w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wyłącznego zasilania 

bateryjnego.  
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- Waga netto 1,3 kg. 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o masie nie większej niż 4,5 kg. Zostało to umieszczone w 

Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
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