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

ZOZ/NZP/298/2017

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. 8
Czy pisząc o eliminacji Clostridium Difficle Zamawiający ma na myśli eliminację sporów tych bakterii? Usunięcie
samych bakterii Clostridium Difficile jest bardzo proste. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby
skuteczność programu do eliminacji sporów bakteryjnych Clostridium Difficile była potwierdzona badaniami
przeprowadzonymi przez niezależną, akredytowaną instytucję?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający pisząc o eliminacji Clostridium Difficle ma na myśli eliminację sporów tych bakterii. Zamawiający nie
wymaga, aby skuteczność programu do eliminacji sporów bakteryjnych Clostridium Difficile była potwierdzona
badaniami przeprowadzonymi przez niezależną, akredytowaną instytucję.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 3, poz. 11.
Czy pisząc o jednorodnej-monolitycznej komorze Zamawiający wymaga aby była ona wykonana ze stali
kwasoodpornej? Na rynku są też urządzenia wyposażone w komory wykonane z plastiku, których trwałość jest dość
niska.
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Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania jednorodnej-monolitycznej komory, wykonanej
ze stali kwasoodpornej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rodzaj materiału z jakiego wykonana jest
w/w komora podlega ocenie przez Zamawiającego.
Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 3 poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wykonaną w całości ze stali kwasoodpornej? Jest to rozwiązanie
znacznie trwalsze i łatwiejsze do utrzymania w czystości niż opisane w SIWZ panele plastikowe.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej,
pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 3, poz. 15
Dot. pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, która przy pojemności w jednym cyklu 1 basen + 2 kaczki
lub 3 kaczki zużywa przy programie normalnym 20l wody, zaś przy intensywnym 25l? Teoretycznie możliwe jest
mycie i dezynfekcja nawet w 1l wody ale cierpi na tym poprawność procesu. Czy pisząc o 15 i 20l wody
Zamawiający ma na myśli zużycie wody w czasie całego procesu mycia i dezynfekcji? Wielu producentów zużywa
jeszcze dodatkowo 3-5l wody do chłodzenia naczyń po procesie dezynfekcji termicznej
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni, która przy pojemności w jednym cyklu 1 basen + 2 kaczki
lub 3 kaczki zużywa przy programie normalnym 20l wody, zaś przy intensywnym 25l, pod warunkiem spełnienia
pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 3, poz. 19
Dot. pkt. 19: Ponieważ w p. 17 i 18 SIWZ Zamawiający wymaga zastosowania 2 pomp dozujących środki chemiczne
to czy wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała na przechowywanie wewnątrz urządzenia 2 pojemników ze
środkami chemicznymi? W innym przypadku pojemnik z detergentem będzie schowany wewnątrz myjni, zaś
pojemnik ze środkiem zmiękczającym będzie stał obok urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na przechowywanie wewnątrz urządzenia 2 pojemników
ze środkami chemicznymi.
Z poważaniem

