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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/57/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego
sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta,
transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/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 25 poz. 10
Dot. pkt. 10 –Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której czas trwania programu standardowego przy
podanych warunkach zasilania (230V, 50Hz i moc <4kW) jest na poziomie 12 min? Nie ma fizycznej możliwości by
przy takich parametrach przeprowadzić poprawny proces i osiągnąć wartość parametru A0=600 (jak jest zalecane).
Przy takich warunkach możliwe jest tylko osiągnięcie parametru A0=60, który jest dopuszczany przez normę PN-EN
ISO 15883-3 ale nie gwarantuje Zamawiającemu pełnego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
Alternatywnie prosimy o dopuszczenie zasilania 3-fazowego (400V, 50Hz) oraz mocy na poziomie 5,5kW. Przy
takich parametrach zasilania możliwe jest przeprowadzenie pełnego, prawidłowego cyklu już w ciągu 6-7 min.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni, w której czas trwania programu standardowego przy
podanych warunkach zasilania (230V, 50Hz i moc <4kW) jest na poziomie 12 min, pod warunkiem spełnienia
pozostałych zapisów SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zasilania 3-fazowego (400V, 50Hz) oraz mocy na poziomie
5,5kW, ponieważ Zamawiający nie posiada możliwości zasilania 3-fazowego (400V, 50Hz) oraz mocy na poziomie
5,5kW.
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Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 25 poz. 11
Dot. pkt. 11 –Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wysokości 163 cm? Pozwala to na załadunek na
ergonomicznej wysokości, co znacznie ułatwia pracę personelu.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni o wysokości 163 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych
zapisów SIWZ.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 25 poz. 12
Dot. pkt. 12 –Czy pisząc o komorze monolitycznej z zaokrąglonymi narożami Zamawiający ma na myśli komorę
wykonaną ze stali kwasoodpornej metodą tłoczenia? Na rynku występują również komory wykonane z plastiku,
których żywotność jest jednak znacznie krótsza niż komór stalowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający piszcząc o komorze monolitycznej z zaokrąglonymi narożami nie określa materiału z jakiego ma być
wykonana ta komora. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory
monolitycznej z zaokrąglonymi narożami wykonanej ze stali kwasoodpornej metodą tłoczenia lub z innego
materiału, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 25 poz. 13
Dot. pkt. 13 –Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażoną
w izolację termiczną? Jest to rozwiązanie znacznie trwalsze i bardziej funkcjonalne niż opisane w SIWZ elementy
plastikowe.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażonej
w izolację termiczną, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 25 poz. 24
Dot. pkt. 24 –Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w automatyczne otwieranie
drzwi komory? Rozwiązanie takie znacząco podnosi ergonomię obsługi urządzenia oraz minimalizuje ryzyko
rozlania zawartości w trakcie załadunku, przez co podnosi bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne placówki.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowana myjnia była wyposażona w automatyczne otwieranie
drzwi komory.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 25 poz. 26
Dot. pkt. 26 –Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 5 dysz natryskowych oraz
wielodyszową obrotową głowicę natryskową dedykowaną do mycia wnętrz kaczek i basenów? Rozwiązanie takie
zapewnia optymalne rezultaty mycia i pod względem funkcjonalnym jest znacznie bardziej efektywne niż zapisane w
SIWZ 10 dysz z czego tylko 2 są dyszami obrotowymi.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia wyposażonego w 5 dysz natryskowych
oraz wielodyszową obrotową głowicę natryskową dedykowaną do mycia wnętrz kaczek i basenów, pod warunkiem
spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Z poważaniem

