Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/296/2017

Bolesławiec, dnia 21 sierpnia 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzęt medyczny/17.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy zadania nr 3, poz. 7
Prosimy o doprecyzowanie zakresu dezynfekcji termicznej dla temperatury powyżej 80oC. Czy myjnia ma osiągać
standardowo Ao60 czy Ao600 oraz czy dla sytuacji podwyższonego zagrożenia epidemicznego wymagana jest
możliwość osiągania Ao 3000 ?
Odpowiedź Zamawiającego
Myjnia ma osiągać standardowo Ao60. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w sytuacji podwyższonego
zagrożenia epidemicznego myjnia miała możliwość osiągania Ao 3000.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3, poz. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o kompaktowej budowie zapewniającego ergonomiczną
obsługę urządzenia o wysokości nieznacznie wyższej ( 173 cm ) od wymaganej o wymiarach:
- szerokość 500mm , głębokość 450mm , wysokość 1730 mm?
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o kompaktowej budowie zapewniającego
ergonomiczną obsługę urządzenia o wymiarach: szerokość 500mm, głębokość 450mm, wysokość 1730 mm, pod
warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12
Czy przez określenie „konstrukcja ze stali nierdzewnej” należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby stelaż,
zbiornik wody, drzwi komory, drzwi szafki do umieszczenia pojemnika wewnątrz urządzenia oraz ściany
zewnętrzne wykonane były ze stali nierdzewnej? Jeżeli tak to - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
urządzenia bez dodatkowego „opanelowania frontowego oraz pokrywy górnej wykonanego z tworzywa sztucznego”
gdyż obudowa ze stali szlachetnej doskonale umożliwia utrzymanie czystości, a przewidziana do zaoferowania
myjnia nie wymaga dodatkowej zewnętrznej izolacji termicznej?
Odpowiedź Zamawiającego
Przez określenie konstrukcja ze stali nierdzewnej Zamawiający rozumie stelaż, który ma być wykonany ze stali
nierdzewnej. Dla pozostałych elementów, Zamawiający nie określa materiału z jakiego mają być wykonane.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, w którym opanelowanie frontowe oraz pokrywa górna
wykonane będą ze stali szlachetnej, przy założeniu że zaoferowana myjnia nie wymagać będzie dodatkowej
zewnętrznej izolacji termicznej, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3, poz. 17, 18
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedną pompą dozująca wyłącznie środek
odkamieniający. W przewidzianej do zaoferowania myjni, podobnie jak w nowoczesnych myjniach wiodących
producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody
kierowane przez kilkanaście dysz rotacyjnych. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zarówno koszty eksploatacji
myjni jak i koszty samego urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza myjni dezynfektora z jedną pompą dozującą wyłącznie środek odkamieniający.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3, poz. 22
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących „ pojemności minimalnej jednocześnie” gdyż określenie
– 1 kaczka, -1 basen zawiera się w wymogu 1basen i 1 kaczka . Czy nie nastąpiła pomyłka gdyż standardowo
większość myjni ma pojemność:
jednorazowo - 1 basen + jedna kaczka ,
lub jednorazowo - 3 kaczki ,
lub jednorazowo - 1 inne naczynie sanitarne (np. do zbiórki moczu,
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w zadaniu nr 3 poz. 22 w kolumnie „Parametr graniczny/warunek
graniczny”, który otrzymuje brzmienie:
„Pojemność minimalna jednocześnie:
jednorazowo - 1 basen + jedna kaczka,
lub jednorazowo - 3 kaczki,
lub jednorazowo - 1 inne naczynie sanitarne (np. do zbiórki moczu)”.
Jednocześnie Zamawiający wymaga i zobowiązuje wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia
stosownych poprawek zgodnie z powyższym opisem w poz. 22 w zadaniu 3 Formularz opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 2 do SIWZ).
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 3, poz. 25
Prosimy o doprecyzowanie - czy w ramach wymaganego automatycznego przebiegu procesu Zamawiający wymaga
paroszczelności urządzenia (odprowadzania pozostałości pary i jej skroplin do kanalizacji) podczas cyklu mycia,
dezynfekcji termicznej i suszenia ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w ramach automatycznego przebiegu procesu urządzenie było
paroszczelne (odprowadzanie pozostałości pary i jej skroplin do kanalizacji) podczas cyklu mycia, dezynfekcji

termicznej i suszenia.
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 3, poz. 27
Prosimy o doprecyzowanie - czy w ramach zgodności z Normą PN-ENISO 15883-1,3 Zamawiający wymaga, aby
po zakończonym procesie mycia i dezynfekcji termicznej naczynia sanitarne były schładzane i suszone zewnętrznym
strumieniem powietrza, tak aby pozostawały bez nadmiaru skroplin i nadawały się do ponownego bezpośredniego
użycia?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby w ramach zgodności z Normą PN-ENISO 15883-1,3 po zakończonym
procesie mycia i dezynfekcji termicznej naczynia sanitarne były schładzane i suszone zewnętrznym strumieniem
powietrza, tak aby pozostawały bez nadmiaru skroplin i nadawały się do ponownego bezpośredniego użycia.
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