
 
 

 
 
 

Wolica 05.05.2021r. 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

 

dot. zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. na dostawę wirówki laboratoryjnej oraz sprzętu 

laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i 

Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w ramach Projektu pn. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego 

narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19” 

 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (Zamawiającego) udzielam 

wyjaśnień i informuję, co następuje: 

 

Pytanie nr 1 

„Czy dopuszczą Państwo złożenie oferty na wirówkę o obrotach regulowanych od 500-4000 RPM?” 

  

Odpowiedź:  

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie: 

„4.2.1.    Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej    -    1 szt. 

    o parametrach minimalnych: 

-    rotor min.  6-miejscowy wychyłkowy 

-    miejsce na min. 6 probówek 15 ml 

-    indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania 

-    automatyczna kontrola braku wyważenia 

-    regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min  

-    gwarancja min 24 miesiące” 

 

 

Pytanie nr 2 

„Czy dopuszczają Państwo rotor 8-miejscowy wychyłkowy z miejscem na 8 probówek 15 ml, z możliwością 

wirowania 6 probówek15 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?” 

 

Odpowiedź:  

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie: 

„4.2.1.    Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej    -    1 szt. 

    o parametrach minimalnych: 

-    rotor min.  6-miejscowy wychyłkowy 

-    miejsce na min. 6 probówek 15 ml 

-    indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania 

-    automatyczna kontrola braku wyważenia 

-    regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min  

-    gwarancja min 24 miesiące” 

 

 

Pytanie nr 3 

„Pytania część 1. Wirówka 



 
 

 
 
 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające rotor 8-miescowy kątowy? 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulacji prędkości w zakresie 300-4500rpm?” 

 

Odpowiedź:  

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie: 

„4.2.1.    Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej    -    1 szt. 

       o parametrach minimalnych: 

-    rotor min.  6-miejscowy wychyłkowy 

-    miejsce na min. 6 probówek 15 ml 

-    indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania 

-    automatyczna kontrola braku wyważenia 

-    regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min  

-    gwarancja min 24 miesiące” 

 

 

 

Pytanie nr 4 

„Wykoanwca wnosi o wyaśnienie w jaki sposób złozyc ofertę poprzez ePupap skoro zamawiający nie nadał 

numeru identyfikacyjnego tzw Identyfikator postępowania to unikalny numer generowany przez miniPortal. 

Wykonawca w postepowaniach tzw podprogowych z wyłączeniem ustawy PZP nie posiada możliwości 

technicznej złożenia oferty w postepowaniu drogą elektroniczna poprzez wskazany przez Zamawijacego 

epuap. System nie pozwala na wysłanie oferty a nawet nie dopuszcza do przejścia do kolejnych zakładem 

w formularzu wypełniania bez opublikowanego przez Zamawiajacego numeru identyfikacyjneo jak wyżej.  

Proszę o wyjaśnienie sprawy.” 

 

Odpowiedź:  

Ofertę należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Szpitala: /WSZZOZChPiG/SkrytkaESP 

korzystając z formularza pisma ogólnego. W tym celu należy zalogować się na stronie internetowej 

https://epuap.gov.pl/wps/portal , następnie z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu 

publicznego” (kategoria Sprawy ogólne) i zatwierdzić czynność wybierając polecenie „Załatw sprawę”. 

Wyświetlony formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego, należy wypełnić zgodnie z kolejnymi 

krokami. Formularz oferty winien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy i dodany w wersji elektronicznej (w formie pliku .pdf) jako 

załącznik do ww. wiadomości.  

 

 

Pytanie nr 5 

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o regulacji prędkości w zakresie 500 – 4000 obr/min, 

spełniającej wszystkie pozostałe wymagania?” 

 

Odpowiedź:  

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie: 

„4.2.1.    Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej    -    1 szt. 

        o parametrach minimalnych: 

-    rotor min.  6-miejscowy wychyłkowy 

-    miejsce na min. 6 probówek 15 ml 

-    indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania 

https://epuap.gov.pl/wps/portal


 
 

 
 
 

-    automatyczna kontrola braku wyważenia 

-    regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min  

-    gwarancja min 24 miesiące” 

  

 

Reasumując, w związku z pytaniami nr 1-3 oraz pytaniem nr 5, Zamawiający (Wojewódzki Specjalistyczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza) zmienia treść 

przedmiotowego zapytania ofertowego poprzez doprecyzowanie parametrów minimalnych wirówki 

laboratoryjnej oraz zmianę minimalnego zakresu regulacji prędkości .  

Pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie: 

 

„4.2.1.    Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej    -    1 szt. 

        o parametrach minimalnych: 

-    rotor min.  6-miejscowy wychyłkowy 

-    miejsce na min. 6 probówek 15 ml 

-    indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania 

-    automatyczna kontrola braku wyważenia 

-    regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min  

-    gwarancja min 24 miesiące” 

 

Jednocześnie zmianie ulega Formularz oferty stanowiący załącznik do ww. zapytania, w pkt 2 

(Parametry) tabela część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej otrzymuje brzmienie: 

 

2. Parametry: 

Nazwa asortymentu Parametr wskazany w zapytaniu Parametr oferowany 

Część 1:   dostawa wirówki laboratoryjnej 

Wirówka laboratoryjna 

rotor min. 6-miejscowy wychyłkowy  

miejsce na min. 6 probówek 15 ml  

indywidualne ustawienie prędkości i czasu 

wirowania 

 

automatyczna kontrola braku wyważenia  

regulacja prędkości w zakresie minimalnym 

od 500 do 4000 obr/min 

 

gwarancja min 24 miesiące”  

 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w imieniu Zamawiającego informuję o przesunięciu terminu 

składania ofert do dnia 12.05.2021r. do godz. 10:00. 

 

 
Dyrektor 

Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza 
/../ 

lek. med. Sławomir Wysocki 


