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Puszczykowo, dnia 20 stycznia 2020 r.  

 

Szp.12/41/2/2019 

  

 

Informacja dla uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. „Dostawa wyposażenia dla Centralnej Sterylizatorni” 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie                 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej 

dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

skierowane do Zamawiającego we wnioskach złożonym w dniu 14, 15, 16 i 17 stycznia 2020 r. 

 

Wniosek nr 2: 

Dotyczy pakietu 1: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt (zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 2) 

1 Strefa brudna: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o doprecyzowanie, jak ma wyglądać pozycja 1.8 STÓŁ DO PRZECHOWYWANIA WÓZKÓW MYJNI - 1 sztuka? 

Czy stół ma posiadać płaski blat, na który wsuwany jest wózek załadowczy, czy ma posiadać np.: szyny lub rolki 

ułatwiające składowanie? Zamawiający określił stół jako dwupoziomowy a wózki składować będzie można tylko na 

jednym poziomie. Do czego służy poziom nr II stołu? Prosimy o zamieszczenie rysunku poglądowego stołu 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje, iż opisany w punkcie 1.8 stół ma służyć magazynowaniu wózków wsadowych do 

myjni narzędziowych. Wózki będą przechowywane na dwóch poziomach po dwa wózki na poziom. Oferowany 

produkt ma umożliwiać swobodne wstawienie wymaganej ilości wózków wsadowych o wymiarach szer. 65 x głę. 

80 cm x wys. 70 cm na każdy z poziomów przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych stołu opisanych w pkt 1.8.4. 

Górny poziom celem umożliwienia łatwego przesuwu transportowanych wózków powinien znajdować się na 

wysokości 80 cm od podłoża. Krawędzie boczne i tylna każdego poziomu oraz dzieląca poziom na dwie równe 

części powinna posiadać ranty o wysokości minimum 5 cm. Zamawiający nie wymaga, aby „blaty” poszczególnych 

poziomów były wyposażone w rolki lub szyny, dopuszcza zastosowanie blatów płaskich lub o takiej konstrukcji, 

która zapewni bezpieczne i stabilne wstawianie i magazynowanie wózków wsadowych. 
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Wniosek nr 3: 

Dotyczy pakietu 1: meble ze stali nierdzewnej i sprzęt (zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 2) 

1 Strefa brudna: 

Pytanie 1: 

Czy wykazując dbałość o bezpieczeństwo medyczne pacjentów i personelu oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne i 

finansowe podmiotu szpitalnego, mając na uwadze zapisy: 

- wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli (źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zakazenia-w-szpitalach-

powaznym-problemem.html) dotyczące źródeł przenoszenia zakażeń szpitalnych i powody ich występowania  

oraz mając na względzie listę opublikowaną przez WHO dotyczącą lekoopornych bakterii, w tym niezwykle groźnej i 

powodującej ogromne spustoszenie w organizmie pacjenta bakterii: PSEUDOMONAS AERUGINOSA (źródło: 

http://zdrowie.radiozet.pl/Zdrowie/Ciekawostki/WHO-pierwsza-w-historii-lista-lekoopornych-bakterii-00001450 ) 

czy Zamawiający będzie wymagać (zamiast podwójnego syfonu ze stali nierdzewnej) zastosowania w stole ze 

zlewem dwukomorowym (poz. 1.1) syfonu z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów, który 

skutecznie zwalcza min. wielolekooporną p. aeruginosa (mdr-pa) z odpływu, chroniąc przed kolonizacją nie tylko 

stół, ale przede wszystkim pacjentów i personel medyczny 

(źródło: na podstawie wyniku badania przeprowadzonego na OIT w Leiden, w Holandii, opublikowany w 

Przeglądzie zakażeń szpitalnych https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(19)30005-

2/fulltext. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zakresie. 

 

Pytanie 2: 

Czy wykazując dbałość o bezpieczeństwo medyczne pacjentów i personelu oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne 

 i finansowe podmiotu szpitalnego, mając na uwadze zapisy: 

- wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli (źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zakazenia-w-szpitalach-

powaznym-problemem.html) dotyczące źródeł przenoszenia zakażeń szpitalnych i powody ich występowania  

oraz mając na względzie listę opublikowaną przez WHO dotyczącą lekoopornych bakterii, w tym niezwykle groźnej          

i powodującej ogromne spustoszenie w organizmie pacjenta bakterii: PSEUDOMONAS AERUGINOSA (źródło: 

http://zdrowie.radiozet.pl/Zdrowie/Ciekawostki/WHO-pierwsza-w-historii-lista-lekoopornych-bakterii-00001450 ) 

czy Zamawiający będzie wymagać (zamiast podwójnego syfonu ze stali nierdzewnej) zastosowania w stole  

ze zlewem jednokomorowym (poz. 1.2) syfonu z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów, który 

skutecznie zwalcza min. wielolekooporną p. aeruginosa (mdr-pa) z odpływu, chroniąc przed kolonizacją nie tylko 

stół, ale przede wszystkim pacjentów i personel medyczny 

(źródło: na podstawie wyniku badania przeprowadzonego na OIT w Leiden, w Holandii, opublikowany                             

w Przeglądzie zakażeń szpitalnych https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(19)30005-

2/fulltext. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731 

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
 

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a3
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zakresie. 

 

Pytanie 3: 

Czy wykazując dbałość o bezpieczeństwo medyczne pacjentów i personelu oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne 

 i finansowe podmiotu szpitalnego, mając na uwadze zapisy: 

- wyników raportu Najwyższej Izby Kontroli (źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zakazenia-w-szpitalach-

powaznym-problemem.html) dotyczące źródeł przenoszenia zakażeń szpitalnych i powody ich występowania  

oraz mając na względzie listę opublikowaną przez WHO dotyczącą lekoopornych bakterii, w tym niezwykle groźnej  

i powodującej ogromne spustoszenie w organizmie pacjenta bakterii: PSEUDOMONAS AERUGINOSA (źródło: 

http://zdrowie.radiozet.pl/Zdrowie/Ciekawostki/WHO-pierwsza-w-historii-lista-lekoopornych-bakterii-00001450 ) 

czy Zamawiający będzie wymagać (zamiast podwójnego syfonu ze stali nierdzewnej) zastosowania w zlewie 

roboczym (poz. 1.19) syfonu z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów, który skutecznie zwalcza 

min. wielolekooporną p. aeruginosa (mdr-pa) z odpływu, chroniąc przed kolonizacją nie tylko stół, ale przede 

wszystkim pacjentów i personel medyczny 

(źródło: na podstawie wyniku badania przeprowadzonego na OIT w Leiden, w Holandii, opublikowany  

w Przeglądzie zakażeń szpitalnych https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(19)30005-

2/fulltext 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zakresie. 

 

Wniosek nr 4: 

Pytanie nr 1  

Dotyczy – części nr 2 Kontenery i sita – I. Kontener z sitem LP.1,  

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymiarów kontenerów tj. podanie długości, szerokości, wysokości kontenera 

oraz wykreślenie sformułowania 1 STU.  

Odpowiedź: 

Zamawiający określa wymiary dla kontenerów: 596x275x160 mm +/- 10 mm. 

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy – części nr 2 Kontenery i sita – II. Kontener z sitem LP.1,  

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymiarów kontenerów tj. podanie długości, szerokości, wysokości kontenera 

oraz wykreślenie sformułowania 1/2 STU.  

Odpowiedź: 

Zamawiający określa wymiary dla kontenerów: 296x75x140 mm +/- 10 mm. 
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Pytanie nr 3  

Dotyczy – części nr 1 – Meble ze stali nierdzewnej i sprzęt – VII. Zgrzewarka do pakietów Lp. 10  

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę wykonującą zgrzew pakietów o szerokości 12 mm ?  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zgrzewarkę wykonującą zgrzew pakietów o szerokości 12 mm. 

Pytanie nr 4  

Dotyczy – części nr 1 – Meble ze stali nierdzewnej i sprzęt – VII. Zgrzewarka do pakietów Lp. 12  

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę o mocy 400W?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5  

Dotyczy – części nr 1 – Meble ze stali nierdzewnej i sprzęt – IV. Myjnia ultradźwiękowa  

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy dla ergonomicznego użytkowania Zamawiający wymaga myjni 

ultradźwiękowej o wymiarach wewnętrznych komory mycia min. 640 x 270 x 20 mm ( dxsxg).  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza myjnię o wymiarach min. 640 x 270 x 20 mm ( dxsxg) +/-10 mm i jednocześnie 

doprecyzowuje  iż, określa minimalną pojemność użytkową: 25l. 

 

Pytanie nr 6  

Dotyczy – części nr 1 – Meble ze stali nierdzewnej i sprzęt – IV. Myjnia ultradźwiękowa  

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy ze względu na wykorzystanie dla wsadów o różnej wielkości i wysokości, 

Zamawiający wymaga pojemności komory myjni ultradźwiękowej w zakresie 30-35 l? 

Odpowiedź: 

Nie, nie wymaga pojemności komory myjni ultradźwiękowej w zakresie 30-35 l. 

 

Wniosek nr 5: 

Pytanie nr 1  

Część nr 1 Meble ze stali nierdzewnej i sprzęt 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający używając sformułowania w punkcie 4 – „z funkcją samokontroli 

zgrzewania” dopuszcza samokontrolę zgrzewu realizowaną poprzez stosowanie jednorazowych testów 

skuteczności zgrzewu, co jest zgodne z normą PN-EN ISO 11607-2. 

Odpowiedź: 

Tak, dopuszczamy samokontrolę zgrzewu realizowaną poprzez stosowanie jednorazowych testów skuteczności 

zgrzewu. 
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Pytanie nr 2 

Poz. VII. Zgrzewarka do pakietów Lp.10. 

Prosimy o dopuszczenie zgrzewarki o szerokości zgrzewu 12 mm? 

Odpowiedź: 

Patrz wniosek nr 4 odpowiedź na pytanie nr  3 

Pytanie nr 3 

Poz. VII. Zgrzewarka do pakietów Lp.12. Prosimy o dopuszczenie zgrzewarki o mocy 400 W? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Poz. IX. Suszarka do wsadów 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość ustawienia histerezy 

regulacji temperatury w komorze z krokiem 1 stC 

Uzasadnienie: 

Takie rozwiązanie gwarantuje precyzyjną kontrolę temperatury przez użytkownika i daje możliwość dostosowanie 

sprzętu do rodzaju wsadu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Poz. IX Suszarka do wsadów 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby suszarka była wyposażona w port USB. 

Uzasadnienie: 

Takie rozwiązanie umożliwia szybkie i bezproblemowe wymiany danych z urządzeniem 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby suszarka była wyposażona w port USB. 

 

Pytanie nr 6 

Poz. IX Suszarka do wsadów 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby suszarka była wyposażona w kolory wyświetlacz LCD                   

o przekątnej min. 3,4” 

Uzasadnienie: 

Takie rozwiązanie gwarantuje łatwość i przejrzystość obsługi urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby suszarka była wyposażona w kolory wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3,4”. 
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Pytanie nr 7 

Poz. IX Suszarka do wsadów 

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby suszarka była wyposażona w panel dotykowy  

z możliwością obsługi w rękawiczkach bez przycisków membranowych. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie przycisków innych niż panel dotykowy, może generować problemy związane ze zużyciem materiału 

stosowanego do wyrobu komponentów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby suszarka była wyposażona w panel dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach 

bez przycisków membranowych. 

 

Pytanie nr 8 

Wyposażenie ze stali – strefa brudna 

Biorąc pod uwagę ogromny problem szpitali związany z zakażeniami szpitalnymi, w wyniku których przy 

powikłaniach dochodzi nawet do zgonu pacjenta, czy Zamawiający będzie wymagał, aby wyrób z poz. 1.1, 1.2, 1.19 

(strefa brudna) zaoferowany został ze specjalnym syfonem, który posiada funkcję automatycznej samodezynfekcji 

rur i odpływów> 

Uzasadnienie: 

Oferowany syfon skutecznie chroni przez namnażaniem się bakterii, w tym niezwykle opornej na działania 

większości leków – pseudomonas aerugionos (mdr-pa). Zastosowując wyżej wymienione rozwiązanie Zamawiający 

przyczynia się do wyeliminowania tej groźnej bakterii, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne 

szpitala i minimalizuje ryzyko zakażeń szpitalnych zarówno pacjent jak i personelu. 

 Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź 1-3 z wniosku nr 3. 

 

Wniosek nr 6: 

Pytanie nr 1 

Dot. pkt. VII SIWZ – Termin wykonania zamówienia: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 10 tygodni? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 10 tygodni. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – WYPOSAŻENIE ZE STALI: 

Dot. pkt. 1.1.6, 1.2.6, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.4, 1.6.3, 1.7.4, 2.4.4, 2.5.4, 2.6.4,  tabeli: Czy Zamawiający dopuści półkę 

umieszczoną na wysokości 20cm od podłoża? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza półkę umieszczoną na wysokości 20cm od podłoża. 

 

Pytanie nr 3 

Dot. pkt. 1.15.3, 1.16.3, 1.17.3, 2.9.3, 2.10.3, 2.12.3, 3.4.3  tabeli: Czy Zamawiający dopuści półki wykonane 

 z blachy o grubości 1,2mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

4.1. Dot. pkt. 1.15.5, 1.16.5, 1.17.5, 2.9.5, 2.10.5, 2.12.4, 3.4.4  tabeli: Czy Zamawiający dopuści fartuch z blachy o 

wysokości 3cm? 

4.2. Dot. pkt. 1.13.6  tabeli: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka 109x69x115cm? 

Odpowiedź: 

4.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4.2. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek o wymiary zewnętrzne wózka 109x69x115cm. 

 

Pytanie nr 5 

Dot. poz. 2.1  tabeli: Czy Zamawiający dopuści stół podwóny składający się z dwóch niezależnych stołów, z których 

każdy ma wymiary zewnętrzne 200x80x90cm (bez nadstawki)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Dot. pkt. 5.1.3  tabeli: Czy Zamawiający dopuści zlew o wymiarach zewnętrznych 60x50x50cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zlew o wymiarach zewnętrznych 60x50x50cm. 

Pytanie nr 7 

Dot. pkt. 6.1.8  tabeli: Czy Zamawiający dopuści zlew o wymiarach zewnętrznych 80x76x140cm? 

Odpowiedź: 

Pytanie nie dotyczy pkt. 6.1.8. 

 

Pytanie nr 8 

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – poz. IV. MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA: 

Prosimy o wyłączenie myjni ultradźwiękowej z tego zadania, ze względu na możliwość dostarczenia opisanego 

urządzenia tylko przez jedną firmę w Polsce ?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Dot. pkt. 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury w zakresie od 30 do 80°C ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Dot. pkt. 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię sterowaną mikroprocesorowo, wyposażoną w panel sterowania 

z wyświetlaczem w postaci diod LED, na którym wyświetlane są informacje w ustawionym czasie i temperaturze 

trwającego procesu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Dot. pkt. 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię z pokrywą komory mycia bez blokady podczas trwania procesu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Dot. pkt. 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię bez czujnika minimalnego wymaganego poziomu wody  

w komorze?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13 

Dot. pkt. 10-12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię bez płukania kanałów?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Dot. pkt. 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię bez drukarki?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – poz. IV. MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA: 
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Dot. pkt. 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury w zakresie od 30 do 80°C ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 

Dot. pkt. 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię sterowaną mikroprocesorowo, wyposażoną w panel sterowania 

z wyświetlaczem w postaci diod LED, na którym wyświetlane są informacje w ustawionym czasie i temperaturze 

trwającego procesu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Dot. pkt. 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię z pokrywą komory mycia bez blokady podczas trwania procesu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 18 

Dot. pkt. 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię bez czujnika minimalnego wymaganego poziomu wody w 

komorze?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 19 

Dot. pkt. 10-12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię bez płukania kanałów?  

Uzasadnienie: Funkcja płukania kanałów instrumentów jest wykonywana w myjniach-dezynfektorach.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 

Dot. pkt. 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię bez drukarki?  

Uzasadnienie: Mycie w myjni ultradźwiękowej jest tylko wsparciem dla wstępnej ręcznej obróbki narzędzi i nie jest 

wymagane dokumentowanie tego procesu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 21 

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – poz. VI. ZGRZEWARKA ROLKOWA DO WYTWARZANIA TOREBEK: 
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Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałą kontrolowaną siłą zgrzewania?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 22 

Dot. pkt. 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści szerokość zgrzewu 12mm?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na wniosek nr 4 pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 23 

Dot. pkt. 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści energooszczędne urządzenie o mocy 200W?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 24 

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – poz. VII. ZGRZEWARKA DO PAKIETÓW: 

Dot. pkt. 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją siły zgrzewania w zakresie 70-130N?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 25 

Dot. pkt. 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści szerokość zgrzewu 12mm?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź dla  wniosku nr 4, pytanie  3. 

 

Pytanie nr 26 

Dot. pkt. 12 tabeli: Czy Zamawiający dopuści energooszczędne urządzenie o mocy 400W?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 27 

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – poz. IX. SUSZARKA: 

Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści suszarkę sterowaną mikroprocesorowo, wyposażoną w panel 

sterowania z wyświetlaczem cyfrowym umożliwiającym sterowanie procesami?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 28 

Dot. pkt. 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności równoważnej do filtra HEPA H14?  

Uzasadnienie: Filtr elektrostatyczny jest filtrem wielorazowego użytku, ze względu na możliwość jego czyszczenia. 

Filtry HEPA wymagają okresowej wymiany, co zwiększa koszt eksploatacji urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Wniosek nr 7: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy zapisów SIWZ: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej? 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 

dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków 

do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami 

projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamiast wymienionej  w rozdziale X. Oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego., 

dokumentacji producenta zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą 

wymagania zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ, tj. np. ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp. , bądź 

oświadczenia producenta na potwierdzenie spełnienia tych parametrów przez oferowane dostawy – dotyczy 

następującego asortymentu: Część 1 poz. 7.1-7.9 i Część 2;Wykonawca złożył dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w formie ulotek, materiałów informacyjnych, 

oświadczeń przygotowanych przez autoryzowanego dystrybutora ? 

Odpowiedź: 

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Umowy: 

1. §2 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostaw do 17.00?  

Zawężenie czasu do godziny 12.00 znacznie zwiększy liczbę dni, którą trzeba będzie poświęcić na wykonanie 

przedmiotu umowy. 
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2. §5 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku 

wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. 

3. §5 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego zapewnienia sprzętu zastępczego? 

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u 

producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych 

sprzętów zastępczych. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych 

spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli 

przenieść na zamawiającego. 

4. §5 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę części/podzespołu, który uległ trzem awariom w zamian 

za wymianę całego urządzenia.  

Obecny zapis  nie wskazuje kto będzie decydował o istotności awarii. Wykonawca zwraca uwagę, że brak 

dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez 

wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. 

5. §5 ust 9 Prosimy o dodanie, iż ewentualne naprawy będą zlecane osobie trzeciej posiadającej autoryzację 

producenta. 

Jest to zapis zgodny z Ustawą o Wyrobach Medycznych 

6. §5 ust 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie numery i e-maila do działu serwisu bez wskazywania 

konkretnej osoby? 

Odpowiedź: 

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy część 1 Sprzęt myjnia ultradźwiękowa 

Czy Zamawiający wymaga aby myjnia ultradźwiękowa posiadała komorę o minimalnych rozmiarach: długość 55 cm, 

szerokość 35 cm, głębokość min 20 cm?  

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wniosek nr 4, odpowiedź na nr 5. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy część 1 Urządzenie do czyszczenia parą 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej? 
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Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy część 1 Zgrzewarka do pakietów 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji samokontroli zgrzewu? 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z dostosowanym podajnikiem rolkowym do zaoferowanej 

zgrzewarki, który nie ma min 800mm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy część 1 Suszarka do wsadów 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami o przeszkleniu w rozmiarze min 460 mm x  1400? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy część 2 I Kontener z sitem 1STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener w którym pokrywą lekko wystaje poza wannę ok 2mm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy część 2 I Kontener z sitem 1STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener ze stopniem blokowania uchwytów 90 stopni? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy część 2 I Kontener z sitem 1STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener składający się z wanny i pokrywy z filtrem o wadze do 5 kg? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 10 

Dotyczy część 2  Kontener z sitem 1STU oraz ½ STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener wyposażony w pokrywę zabezpieczającą z lekko wypukłą strukturą zewnętrzną? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy część 2  Kontener z sitem 1STU oraz ½ STU 

Czy Zamawiający dopuści do kontener wyposażony w kosz zgodny z jednostką DIN? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy część 2 II Kontener z sitem ½ STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener w którym pokrywą lekko wystaje poza wannę ok 2mm? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13 

Dotyczy część 2 II Kontener z sitem ½ STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener ze stopniem blokowania uchwytów 90 stopni? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy część 2 II Kontener z sitem ½ STU 

Czy Zamawiający dopuści kontener składający się z wanny i pokrywy z filtrem o wadze do 3 kg? 

Odpowiedz: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Wniosek nr 8: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o zmniejszenie kar dot. przeprowadzenia szkoleń dla personelu Zamawiającego par 6, pkt 1, 2)  

 -  do wysokości 100 zł za dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Wniosek nr 9: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy poz. I i II – Kontener z sitem 

Pytanie nr 1 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenerów posiadających pokrywy wykonane z aluminium. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenerów posiadających pojedynczą pokrywę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenerów wyposażonych w pokrywy minimalnie wystające poza obrys 

wanny kontenera. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenerów wyposażonych w manualny system zabezpieczający przed 

otwarciem (plomby jednorazowe). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenerów wyposażonych w uchwyty powleczone tworzywem 

sztucznym dla większego komfortu użytkowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania kontenerów o stopniu blokowania uchwytów 90°. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Wniosek nr 10: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Załącznika 2 – Zestawienie parametrów wymaganych sprzęt 

Dotyczy poz. IV. Myjnia ultradźwiękowa – 1 sztuka 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia posiadającego regulację temperatury w zakresie 15-45°C. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z generatorem ultradźwięków o częstotliwości 40 kHz. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w grzałki o mocy grzewczej 400 W. 

 Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w pokrywę zamykaną manualnie bez blokady. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w drukarkę zewnętrzną. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy poz. VI.  Zgrzewarka rolkowa do wytwarzania torebek – 1 sztuka 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia do wytwarzania torebek ze zgrzewem w kształcie litery „V” 

(analogicznym do torebek wytwarzanych fabrycznie), dzięki któremu otwieranie pakietów w polu operacyjnym 

generuje mniej zanieczyszczeń niż w przypadku standardowego zgrzewu liniowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 7 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia do wytwarzania torebek bez funkcji zgrzewu liniowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o prędkości zgrzewania 0,4-7 m/min. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z temperaturą regulowaną do 230°C. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z siłą nacisku regulowaną w zakresie 55-100 N. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia ze zgrzewem o szerokości 11,5 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy poz. VII.  Zgrzewarka do pakietów – 2 sztuki 

Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 2: „(…) wyposażona w podajnik rolkowy o długości minimum 800 mm” na „(…) 

wyposażona w podajnik rolkowy o długości minimum 400 mm”. Długość podajnika rolkowego nie ma znaczenia 

funkcjonalno-użytkowego, gdyż istnieje możliwość zgrzewania rękawów o szerokości większej niż długość 

podajnika. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję automatycznej walidacji poprzez kontrolę krytycznych 

parametrów zgrzewu (temperatury, siły nacisku, prędkości zgrzewu)? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, którego obudowa jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 

oraz anodyzowanego aluminium. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o sile nacisku regulowanej w zakresie 80-120 N. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy poz. VIII. Obcinarka – 2 sztuki 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia 2-poziomowego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenia 2-poziomowego. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia umożliwiającego ułożenie rękawów o średnicy maksymalnej 

220 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia umożliwiającego cięcie o szerokości maksymalnej 405 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 19 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia umożliwiającego cięcie o szerokości maksymalnej 510 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 20 

Dotyczy poz. IX. Suszarka do wsadów – 1 sztuka 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z możliwością ustawienia temperatury w zakresie 0-50°C. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wymiarach (S x W x G): 590 x 2180 x 460 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wymiarach +/-10%. 

 


