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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SCHR.26.3.22. 
Nazwa zadania: 2022-3 Zakup bieżni wodnej do rehabilitacji zwierząt ze Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Warszawie 
 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia informujemy: 
 
Ad 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bieżni bez drzwi/rampy na rzecz bieżni, 
w której zwierzęta umieszcza się "od góry" za pomocą stołu podnośnego (łącznie z 
modyfikacją Załącznika nr 1 do SWZ, punkt 4 na podstawie SWZ rozdział VIII, pkt. 4. 
podpunkt 1))? 
 
Tak, o ile stół podnośny wytrzyma obciążenie do 80 kg masy nieruchomego zwierzęcia i jego 
konstrukcja nie będzie uniemożliwiała zabezpieczenia psa przed upadkiem ze stołu podnośnego 
poprzez podwieszenie na wyciągu. 
 
Ad 2. Czy zamawiający dopuszcza drzwi na krótszym boku bieżni? 
 
Tak, o ile strona otwierania drzwi nie będzie blokowana przez ścianę - umieszczanie i 
wyjmowanie zwierzęcia w bieżni nie będzie nastręczało problemów, podobnie jak obsługa 
urządzenia (dostęp do panelu/panelów sterujących). Urządzenie ma docelowo znajdować się w 
rogu sali rehabilitacyjnej. 
 
Ad 3. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z podnoszenia taśmy (łącznie z 
modyfikacją Załącznika nr 1 do SWZ, punkt 5 na podstawie SWZ rozdział VIII, pkt 4. 
podpunkt 1))? 
 
Nie. Wymóg podnoszenia taśmy jest kluczowy dla zapewnienia pracownikowi ergonomicznych 
warunków pracy z małymi psami oraz kotami. 
 
Ad 4. Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z rampy na rzecz stołu podnośnego? 
 
Tak. Patrz Ad. 1. 
 
Ad 5. Czy jest możliwość adaptacji pomieszczenia do wymagań zgodnych z Wytycznymi 
Instalacyjnymi producenta (np. instalacja elektryczna)? 
 
Możliwa jest zmiana w zakresie instalacji elektrycznej tak by była zgodna z wytycznymi 
producenta bieżni. 
Zmiana nie może prowadzić do naruszenia konstrukcji ścian i posadzki (np. konieczności 
przesunięcia ściany). 
 
 



Ad 6. Czy strop pomieszczenia zapewnia możliwość przykręcenia do niego wyciągu 
(strop lany np. żelbetowy)? 
 
Nie. W pomieszczeniu znajduje się jednak wyciąg oparty na szynach przymocowanych do ścian 
sali. W związku z tym zamawiający rezygnuje z tego wymogu, zaznaczając jednocześnie, że 
wyciąg alternatywny - montowany do ramy urządzenia i którego demontaż i ponowny montaż 
jest łatwy do przeprowadzenia - jest dopuszczalny.  
 
Ad 7. Czy symbol CE musi być potwierdzony przez Jednostkę Notyfikowaną? 
 
Tak. Z uwagi na bezpośredni kontakt pracownika z urządzeniem i wodą oraz możliwość 
wystąpienia potrzeby wejścia pracownika do bieżni wraz ze zwierzęciem, potwierdzenie takie 
jest wymagane. 
 
Ad 8. Czy bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia musi być potwierdzone niezależnymi 
badaniami przeprowadzonymi przez niezależne laboratoria? 
 
Tak. Z uwagi na bezpośredni kontakt pracownika z urządzeniem i wodą oraz możliwość 
wystąpienia potrzeby wejścia pracownika do bieżni wraz ze zwierzęciem, potwierdzenie takie 
jest wymagane. 
 
Ad 9. Czy wymagana jest zgodność z normami bezpieczeństwa dla wyrobów 
medycznych? 
 
Tak. Z uwagi na bezpośredni kontakt pracownika z urządzeniem i wodą oraz możliwość 
wystąpienia potrzeby wejścia pracownika do bieżni wraz ze zwierzęciem, zgodność taka jest 
wymagana. 

 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający 
nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i 
otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
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