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w/g rozdzielnika

PAKIET NR 1 MYJNIA ENDosKoPoWA

Pytanie do punktu 4. Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową która pzeprowadza proces
dezynfekcji płynami, które nie wymagają podgrzewania, co wpływa na pzedłuzenie zywotności
endoskopow?
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SlWZ, nie dopuszcza zaproponowanej myjni,

Pytanie do punktu 5. Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową ktora jednokrotnie zużywa
detergent, ale jest przystosowana do stosowania płynu dezynfekcyjnego wielokrotnie (w obiegu
zamkniętym)?
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, nie dopuszcza zaproponowanej myjni,

Pytanie do punktu 6. Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową ktora posiada komorę myjni z
tworzywa kwasoodpornego oraz obudowę wykonaną ze stali kwasoodpornej malowanej proszkowo ?
Odpowiedź ; Zamawiający podtrzymuje zapisy zawańe w SlWZ

Pytanie do punktu 17 Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopowąz wyświetlaczem i klawiaturą?
Od powiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązan ie rownowazne
Pytanie do punktu 18 Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową z wyświetlaczem i klawiaturą w
języku polskim?
Od powiedź : Zam awiający dopuszcza zaproponowane rozwi ązan ie równowazne

Pytanie do punktu 20 Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową z pomiarem ilości zużytych
płynów, ale n ie wyposazoną w przepływo mierz z mozliwością kalibracji?
Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawańe w SlWZ nie dopuszcza zaproponowanej myjni

Pytanie do punktu 21 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, ktory wskazuje na określonego
producenta myjni.
Odpowiedź :ZamawiĄący dopuszcza pominięcie punku 21 S|WZ

Pytanie do punktu 22Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopowązasilanąelekhycznie 230V? Co
jest praktyczniejszym rozwiązaniem.
Odwiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie do punktu 25 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawańe w SIWZ

Pytanie Poz. 4 Czy zamawiający dopuści myjnie która przeprowadza proces dezynfekcji w
temperaturze pokojowej. Srodek dezynfekcyjny nie wymaga podgrzewania co wpływa na zywotńość
endoskopu
Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawańe w S|WZ nie dopuszcza zaproponowanego
rozwiązania

Pytanie Poz. 5 Czy zamawiający dopuści wielokrotne użycie środka dezynfekcyjnego zgodne ze
specyfi kacją środ ka dezynfekcyj nego.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w S|WZ nie dopuszcza zaproponowanego
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rozwiąania

Pytanie Poz. 6 Czy zamawiający dopuściobudowa i komora wykonana z tworzywa kwasoodpornego
Od powiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązan ie

Pytanie Poz. 10 Czy zamawiający dopuści Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas
całego procesu, urządzenie wyposazone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności
endoskopów, automatyczne informowanie sygnałem dźwiękowym w przypadku wykrycia nieszczelności
endoskopu w kakcie procesu

Odpowiedź :Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SlWZ

Pytanie Poz. 16 Czy zamawiający dopuściAutomatyczny program samodezynfekcji urządzenia
Od powiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązan ie

Pytanie poz.17 Czy zamawiający dopuści wyświetlacz LCD wrazz klawiaturą do obsługi uządzenia
bezpoŚrednio pzez dotyk dowolnego klawisza, z wyświetlaniem w postaci tekstowej czasu procesu i

komunikatow o kolejnych krokach/ fazach procesu, temperaturze w komorze oraz informacji dot. testu
szczelności,
Od powiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiąan ie

Pytanie Poz,20 Czy zamawiający dopuści brak pomiaru ilości dozowanych środkow przy użyciu
przepływomierzy z mozliwością ich kalibracji
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SlWZ nie dopuszczazaproponowanej myjni

Pytanie Poz.22Czy zamawiający dopuści zasilanie elektryczne 230V
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie Poz.24Czy zamawiający dopuści brak sygnalizacji braku środka: myjącego
Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawańe w S|WZ nie dopuszcza zaproponowanego
rozwiązania.

Pytanie Poz.25 Czy zamawiający dopuści brak możliwości podłączenia zewnętrznego komputera klasy
PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrow procesu, oprogramowanie dostarczane wraz z
u ządzen iem do zainstalowan i a na wskazanym przez Zamawiającego komputerze
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawańe w SIWZ nie dopuszcza za1oponowanego
rozwiązania

Pytanie dot. pkt. 22 Czy Zamawiającemu chodziło o zapis ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż
250mbar?
Odpowiedź : Zamawiający miał na myślizasilanie poprzezsiłę 400 V .

Pytanie Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie spełniało aktualne wymagania normy
PN EN lso 15883-4
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające powyższe normy

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga aby proces mycia (przy uzyciu środka myjącego) był zgodny z
normą PN EN 15883-4
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające powyzsze normy
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Pytanie: Czy Zamawiający wymaga aby proces dezynfekcji odbywał się za pomocą środka
dezynfekcyjnego opartego na kwasie nadoctowym (PPA) zatwierdzonym przez producenta myjni -
dezynfektora zgodnie z normą PN EN 15883?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające powyższe normy

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposazone było w 2 niezależne wysuwane kosze
do umieszczania endoskopow?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposazone było w uchylne poziomo ,

przeszkolone d zwi komory myjąco-dezynfekującej?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanle: Czy Zamawiający wymaga aby uządzenie w pzypadku wykrycia nieszczelności endoskopu
automatycznie pzerywało proces mycia i dezynfekcji w celu uniknięcia zalania aparatu?
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ,

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, poz. 1)
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała możliwość procesowania jednego endoskopu z
dwukrotnie mniejszym zuzyciem mediów i środkow chemicznych niz przy procesie na dwa endoskopy?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiąanie.

Pytanie - do zestawienie parametrów technicznych - załączniknr 2 ( pakiet 1, poz.2|
Czy Zamawiający wymaga, aby każdy kanał endoskopu był niezaleznie podłączany i zasilany
niezależnąpompą co jest rozwiązaniem najbardziej zalecanym w normie EN lSO 15883-4? Z uwagi na
różnice w średnicach kanałów endoskopu, tylko takie rozwiązanie pozwala na w pełni bezpieczne i

skuteczne procesowanie endoskopu,
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie - do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, poz. 6)
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równowazne, tj, obudowę wykonaną ze stali malowanej
proszkowo, z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, z komorami wykonanymi z tworzywa

sztucznego odpornego na działanie temperatury, kwasów i aldehydow?

Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawańe w S|WZ

Pytanie - do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, poz. 8, 9)
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, pisząc ,, ostanie płukanie woda zdezynfekowan{' oraz
,,wbudowany system do dezynfekcji wody"?
Czy zamawiający miał na myśli wodę zdemineralizowaną ktora jest właśnie uzywana do ostatniego
płukania ?
Odpowiedź : Tak Zamawiający miał na myśli wodę zdemineralizowaną Zamawiający podtrzymuje
pozostałe zapisy zawarte w SIWZ

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznlk nr 2 ( pakiet 1, poz. 16)
Czy Zamawiający wymaga, by myjnia umożliwiała przeprowadzenie dezynfekcji termicznej zgodnie z
wymogami normy lSO 15883 cz. lV z możliwością wykorzystania funkcji czasomierza w celu
zaprogramowania godziny autodezynfekcji?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie,
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Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet1, poz.22)
Czy zamawiający dopuści urządzenie zasilane elektrycznie mocą 230 V ?
0dpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, poz. 32)
Czy Zamawiający wymaga, by myjnia wykonywała test szczelności podczas całego procesu mycia i

dezynfekcji z dodatkowym zabezpieczeniem, uniemozliwiającym przeprowadzenie cyklu w momencie,
w którym przyłącze do testu szczelności nie zostało podłączone? Tylko takie rozwiązanie gwarantuje,
ze test szczelności będzie wykonywany podczas kazdego cyklu, co daje gwarancje, ze nie dojdzie do
uszkodzenia endoskopu?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE)
Czy Zamawiający wymaga, by na wydruku z myjni zawańe były informacje zgodne z normą 15-883-4 tj,

m.in, informacje o kazdym odchyleniu poza dopuszczalnątolerancję parametrów?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiąanie.

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE) Czy
Zamawiający wymaga, aby dno komory było karbowane, a komora posiadała dodatkową przestrzeń np.
w postaci tuby do umieszczania sondy endoskopu? Rozwiązania gdzie cały endoskop jest zwijany i

układany w obrębie komory powodują duże napręzenia co skutkuje skracaniem zywotności endoskopu,
oraz stwarzają miejsca styku, a więc miejsca o utrudnionej penetracji dla środków myjących i

dezynfekcyjnych, W dodatku wskazane rozwiązanie zabezpiecza część wziernikową przed
uszkodzeniem np, zarysowanie części optycznej endoskopu,
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, dopuszcza takie rozwiąanie,

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE) Czy
Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała mozliwość otworzenia komory bez użycia rąk, np. przez

przycisk nożny? Jest to rozwiązanie zalecane z uwagi na aspekty higieniczne i epidemiologiczne,
poniewaz nie wymusza odkładania zanieczyszczonego endoskopu przez personel przed załadunkiem

do myjni.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie,

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE) Czy
Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało dodatkowy kolorystyczny sygnalizator, np, wskaznik
LED, gdzie odpowiedni kolor, widoczny zdużej odległości, informuje o aktualnym statusie pracy myjni

bez potrzeby podchodzenia do urządzenia?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE) Czy
Zamawiający wymaga, by obydwie komory pracowały niezależnie od siebie, umożliwiając tym
samym asynchroniczny proces mycia i dezynfekcji endoskopow?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.
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Pytanie 1do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet ,t, oGoLNE) Czy
zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wbudowany, całkowicie niezależny system
monitorowania parametrow krytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni.

Rozwiązanie, które umozliwia podwojną kontrolę krytycznych parametrów procesu jak czas,
temperatura i dozowan ie preparatu dezynfekcyjnego.

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE) Czy
Zamawiający wymaga by przyłącza posiadały rożną kolorystykę pozwalającą w łatwy sposób rozrożnić
kanały endoskopu, do ktorych mają zostać podłączone?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( pakiet 1, OGOLNE) Prosimy o
podanie listy producentów, rodzajow, i modeli endoskopów, które będą procesowane w myjni w celu
doboru i wyceny potzebnych konektorów.
Odpowiedź :Zamawiający posiada : Videokolonoskopy EC-530W|3 - Fujinon, Videogastroskopy EG-
2990K - Pantax

Pytanie do zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2 ( paklet 1, OGOLNE) Czy
Zamawiający wymaga myjni, w ktoĘ zastosowane są dwa środki: myjący oraz dezynfekcyjny bez
dodatkowego, generującego koszt aktywatora?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym dwa endoskopy załadowane wspolnie lub
pojedynczo(w zależności od typu endoskopu) myte i sterylizowane sąw jednej komorze w czasie
ponizej30 minut/cykl?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie :Czy uuądzenie powinno posiadaó skuteczność w zakresie sterylizacji endoskopów zgodnie z
norma PN EN 4937?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiąanie.

Pytanie :Czy dezynfekcja wody do ostatniego płukania moze nastąpić poprzez filtrację co jest
rozwiązaniem rownowaznym?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści obudowę i komorę myjniwykonanąze stali kwasoodpornej?
Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawańe w S|WZ

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści automatyczny program chemicznej samo dezynfekcji urządzenia do
poziomu |og^ co jest rozwiązaniem lepszym?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie,
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Pytanie :Czy Ekran dotykowy do obsługi urządzenia bezpośrednio przez dotyk dowolnego pola
powinien być o wielkości minimum 15"?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga , dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie :Prosimy o potwierdzenie, ze przypływająca ilość roztworu przezkanały endoskopu powinna

byÓ miezonapzezskalibrowany system pomiarowy aby wykryó brak drożności kazdego z kanałow?
Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawarte w SlWZ

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści zasilanie elektryczne 230V?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści aby archiwizacja parametrow odbywała się w PC wewnątrz
u rządzen ia z zainstalowanym oprog ramowan iem?

Odpowledź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie,

Pytanie :Czy wymaga się RFlD w celu rozpoznawania endoskopow co zapobiega ich uszkodzeniu oraz
pozwala na automatyczną archiwizacje parametrów we wbudowanym komputerze PC?
Odpowiedź :ZamawiĄący nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wymagającego wody demineralizowanej do
ostatniego płukania?

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawańe w S|WZ

Pytanie :Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie winno umozliwiać przepłukiwanie kanałów

endoskopow alkoholem?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie,

PAK|ET NR 2

MYJNIA UTRADZWIĘKoWA

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga dostarczenie 3 - ch myjni ultradźwiękowych i 3 - ch zgrzewarek,
czy też3 myjni i 1 zgrzewarki?
Odpowiedź : Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej zgrzewarki do trzech myjni ultradźwiękowych.

Pytanie : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie 3 sztuk myjek ultradźwiękowych z komorami o
pojemności 28 litrow każda, jedną myjnią o pojemności komory ultradźwiękowej uzytkowej 54 l i takiej
samej komory do mycia wodą?
Uzasadnienie: komora 28 l jest małą komorą i na przyklad narzędzia do ortopedii mogą się nie mieśció
w tak małej komorze.
Odpowiedż : Zamawiający nie wyraza zgody , podhzymuje zapisy zawarte w SlWZ
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Pytanie : Czy Zamawiający dopuści myjnię o mocy grzania 1.600 W?
Uzasadnienie: większa moc umozliwia szybsze podgzanie płynu; poza tym większa komora wymaga
większej mocy gzewczej
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści regulator temperatury pracujący w zakresie 20-80 oC?

Uzasadnienie: większy zakres daje większą swobodę pracy.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie : Czy Zamawidlący wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni ultradzwiękowej z układem czasowym
pracy 0-99 min
Uzasadnienie: Zdecydowanie większy nastaw czasu pracy umozliwia bardziej elastyczną pracę
zwłaszcza przy skomplikowanych narzędzi ach,
Odpowiedż : Zamawiający podtzymuje zapisy zawańe w S|WZ nie dopuszcza zaproponowanego
rozwiązania

Pytanie : Czy Zamawiający nie popełnił błędu łącząc zgrzewarki i myjnię ultradźwiękową w jedno
urządzenie (parametry techniczne myjni ultradźwiękowej od nr 9 do nr 18)?
0dpowledź : Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej zgrzewarki do trzech myjni
ultradźwiękowych, Poz. 9,10 odnosząsię do zgzewarki , poz. 1-8, 11-20 opisująmyjnię

Pytanie : Czy Zamawiający oczekuje dostawy 3 zgrzewarek?
Odpowiedź : Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej zgrzewarki do trzech myjni ultradźwiękowych.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści cyfrowy wyświetlacz temperatury w zguewarce?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry

Pytanie ; Do czego ma się odnosić parametr nr 19 - zestaw koszy i tac? Czy jest to wyposazenie myjni
ultradźwiękowych czy tez innych uządzeń - prosimy o doprecyzowanie zapisu.
Odpowiedź : Zamawiający oczekuje urządzenie w pełni wyposazonego, gotowego do pracy, poz. 19
odnosi się do myjni ultradźwiękowej,

Pytanie : Myjka ultradźwiękowa'l4,Wnosimy o korektę opisu myjki -od punktu 9 opisywana jest
zgrzewarka rotacyjna? Ponadto zgrzewarka lub myjka ultra dźwiękowa nie moze być wykonana w
całości ze stali kwasoodpornej bo posiada elementy elastyczne napędowe oraz układ sterowania
elektroniczny -wnosimy o korektę
Odpowiedź : Zamawiający oczekuje dostarczenia jednej zgrzewarki do trzech myjni ultradźwiękowych,
Poz, 9,1 0 odnoszą się do zgrzewarki , poz, 1-8, 11-20 opisują myjnię

MYJN IA DEZYNFEKCYJNA PRZELOTOWA

Pytanie : Pkt. 8 Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stacji uzdatniania wody zgodnej z PN 285,
zabezpieczającej p racę wszystk i c h ur ządzeń w ste ry l i zacj i ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w stację uzdatniania wody.
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Pytanie: PkI27 Jeżeli Wykonawca dostarczy stację uzdatniania wody do obsługi użądzeń w CS w tym
myjni narzędziowych, wymóg wbudowanego zmiękczacza wody jest zbędny i podnosi koszt zakupu
urządzeń. Prosimy o wykreślenie tego parametru,

Odpowiedź : Zamawiający wymaga urządzenia w pełni sprawnego wyposazonego w wszystkie
urządzenia zapewniające jego prawidłową i bezawaryjną pracę. Jeśli taka praca urządzenia moze być
osią9nięta bez zmiękczacza wody Zamawiający dopuszcza jego brak.

Pytanie: W pozycji 8 specyfikacji technicznej myjni dezynfektora Zamawiający wpisał stację uzdatniania
wody. Czy zatem Zamawiający wymaga 2 stacji uzdatniania wody, po jednej do kazdej myjni czy tez
Zamawiający dopuści jednąstację obsługująca obie myjnie?
Jakie parametry powinna spełniać stacja uzdatniania wody ijaką jakość wody powinniśmy otrzymać?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje minimum jednej stacji uzdatniania wody do dwóch myjni. Stacja
powinna gwarantowaó sprawną i bezawaryjnąpracę uządzeń.
Pytanie: Czy Zamawiający nie popełniłoczywistej pomyłki pisarskiej wymieniając w poz. 17 specyfikacji
technicznej ,,mozliwości podłączenia systemu identyfikacji kodów kreskowych"?
Uzasadnienie: jeśli taką mozliwośc podłączenia systemu identyfikacyjnego ma wyłącznie myjnia
dezynfektor, a nie jest to wymagane w stosunku do zgrzewarek czy sterylizatorow, to jest to zbędny
gadzet zawyżĄący cenę myjni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawańe w opisie myjni dezynfekcyjnej przelotowej

Pytanie: Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej wymagając minimum 10
programow fabrycznych dla myjni dezynfektora (poz. 18 specyfikacji technicznej); jeśli Zamawiający
wymaga takiej ilości programów, to prosiłbym o ich wyspecyfikowanie
Uzasadnienie: firma nastawiona na współpracę z klientem w chwili dostawy myjni dezynfektora ustawia
we wspołpracy z klientem programy myjące w zalezności od rodzaju mytego sprzętu oraz wymagań
klienta; na właściwe zaprogramowanie myjni składa się tak wiele czynników, ze większośc firm
produkujących myjnie odeszła od wgrywania standardowych programów, bowiem nie zdają one
egzaminu.
Odpowiedź: Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej ofeńy zakupu myjni ustali indywidualnie z
oferentem programy myjące ,ZamawiĄący podtrzymuje zapisy S|WZ

Pytanie: Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej wpisując w wymagane
wyposazenie myjni dezynfektora wbudowanego zmiękczacza wody (poz, 27), skoro w poz. 8 wpisał
stację uzdatniania wody jako wyposazenie myjni?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga urządzenia w pełni sprawnego wyposazonego w wszystkie
urządzenia zapewniające jego prawidłową i bezawaryjną pracę. Jeśli taka praca urządzenia moze być
osiągnięta bez zmiękczacza wody Zamawiający dopuszcza jego brak.

pytanie : czy zamawiający dopuści myjnię bez systemu detekcji jakości płukania?
Uzasadnienie: przytoczony wymóg wyposazenia myjni jest jedynie gadzetem mającym sprawić, ze
oferowany wyrób wygląda atrakcyjnie dla klienta. lstniejące tzw. Systemy kontroli płukania sprawdzają
jedynie, czy
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ

Pytanie : Prosimy o potwierdzenie ze stacja uzdatniania wody moze być zainstalowana poza
urządzeniem - w urządzeniu nie jest to mozliwe,
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie
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Pytanie : Czy Zamawiający dopuści komunikacje poprzez pory RS co jest lepszym rozwiązaniem od
USB w szczególności ze w pkt. 32 wymagany jest system rejestracji parametrow procesu z myjni
narzędziowych oraz stery|izatorów co wręcz wymaga komunikacji RS gdyz USB nie przesyła danych na
takie odległości kilka metrów)?

0dpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści minimum 12 programów myjących i dezynfekujących w tym min. 10
fabrycznych z bibl ioteką dod atkowych prog ramów?
Odpowiedź : Zamawiający podtzymuje zapisy zawarte w SlWZ

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści sterowanie urządzeniem przy pomocy pzyciskow dotykowych
mem b ran owych z i nd ykatore m optyc zny m zadziałan i a?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza Mw rozwiązanie

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny zmiękczacz wody skoro w zakresie postępowania jest
stacja uzdatniania wody?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie : Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku drzwi otwieranych uchylnie winny one być
doszczel n iane automaty cznie?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie : Czy układ redukujący zużycie wody i środkow chemicznych winien działać niezależnie od

wybranego programu i zastosowanego wozka?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie : Czy dopuszcza się pomiar poziomu wody w komorze za pomocą czujników pzewodnościach

ktory to jest zaburzony dla zmieniających się parametrow wody dla poszczególnych faz procesu (ciepła,

zimna, demineralizowana)?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza Mw rozwiązanie

Pytanie : Czy uuądzenie powinno zapewniać stałe stęzenie roztworów roboczych nieza|eżne od

wielkości załadunku oraz ibści pobranej wody?

Od powi edź : Zamawiający d opuszcza Mw rozwi ąza n ie

Pytanie : Czy urządzenie powinno posiadać wbudowany system automatycznego doboru ilości

środkow chemicznych odpowiednio do ibści pobranej wody do komory myjącej w celu zapewnienia
powtarzalnego stęzenia?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie
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Pytanie : Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie czy urządzenie powinno posiadać bojler
umieszczony ponad komorą mycia -podgrzewający wodę do temperatury dezynfekcji termicznej, a
następnie po wpuszczeniu Ę wody do komory dalszy podgzew przez system gzania komory myjącej?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza Mw rozwiązanie

Pytanie : Prosimy o doprecyzowanie, czy informacja o zidentyfikowanym wozku winna byó zawańa na
raporcie procesu z wbudowanej drukarki?

0d powl edź : ZamawiĄący d o p u szcza w/w rozwi ąza n ie

Pytanie : Prosimy o doprecyzowanie, czy system boczny wozka wsadowego winien gwarantować

prawidłową prace myjni i wózka w komoze po obróceniu o 180st.?

Od powi edź : ZamawiĄący d o p u szcza w/w rozwi ąza n ie

MYJN lA Do SPRZĘTU, NARzĘDzl, wÓzKÓw

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie działające na ciśnieniu siedowym wody oraz
temperatuze sieciowej dzięki czemu nie jest wymagany silnik i podłączenie eklektyczne? Jest to
rozwiąanie lepsze i bezpieczniejsze nie pogarszając skuteczności
Od powiedż : Zamawialący pod tzym uje zapisy S l WZ

STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY

Pytanie : W poz, 9 specyfikacji Zamawiający wpisał,,główne orurowanie wykonane ze stali
nierdzewnej". Czy Zamawiający mogłby wyjaśnió pojęcie głównego orurowania?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myli rury doprowadzające wodę, parę, łączące główne elementy
urządzenia

Pytanie : W poz, 10 Zamawiający wpisałwymóg wykonania generatora pary ze stali, Czy takie
sformułowanie nie jest przypadkiem oczywistą pomyłką pisarską?
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od Mw zapisu

Pytanie : W poz. 16 specyfikacjiZamawiający wpisał między innymi program,,szybkie tekstylia", Czy
Zamawiającv mógłby opisać co miał na myślistosując takie sformułowanie ijakiego efektu spodziewa
się po takim programie?

Odpowiedź: Zamawiający miałna myśli sterylizację krotki, szybkicykl sterylizacjitekstyli szpitalnych

Pytanie : W poz, 1.8 Zamawiający wpisał wymóg Ęestracji informacji o cyklach. Jednocześnie w poz.
20 wpisał wymog wbudowanej drukarki parametrów. Drukarka jest formą Ęestracji informacji o
parametrach sterylizacji. Czy zatem poz. 18 nie powinna byó wykreślona?
Odpowiedź : Zamawiający wymaga urządzenia w pełni sprawnego wyposażonego w wszystkie
uządzenia zapewniające jego prawidłową i bezawaryjną pracę. Jeśli taka praca urządzenia moze byó
osiągnięta bez Ęestracji informacji o cyklach Zamawiający dopuszcza jego brak.
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Pytanie : W poz. 19 wpisana jest stacja uzdatniania wody. PonieważZamawiający wymaga dwóch
sterylizatorow czy nalezy rozumieć, ze wymaga rownież dwoch stacji uzdatniania wody czy też może
jednej, obsługującej oba sterylizatory. Czy Zamawiający rozważał mozliwość zastosowania jednej stacji
uzdatniania wody dla obu sterylizatorów iobu myjnidezynfektorow?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje minimum jednej stacji uzdatniania wody zapewniającej poprawną
pracę dwóch sterylizatorów. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie jednej stacji uzdatniania
wody dla obu sterylizatorów i obu myjni dezynfektorow.

Pytanie: Na końcu specyfikacji Zamawiający wpisał zobowiązanie do wykonywania prac senruisowych ,

pzeglądÓw okresowych orazbieżąca konsenruację zgodnie z zaleceniami producentow. Czy pod tym
pojęciem należy rozumieó bezpłatne przeglądy i wymiana części w okresie gwarancyjnym?
Odpowiedź:Tak

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści sterylizator dedykowany do centralnej sterylizatorni o duzej
ładowności o objętości minimum 107 litrów?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszczawlw rozwiązania, podtzymuje zapisy SlWZ

P$anie: Prosimy o doprecyzowanie, czy sterylizatory parowe powinny być ustawione jako zabudowane
pomiędzy dwie ściany z przestzeniąsenruisowąwyłącznie od o łącznej szerokości maksymalnej 2 m?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, czy sterylizatory parowe powinny realizować pomiar ciśnienia w

komorze niezalezny od ciśnienia atmosferycznego, wyskalowany w wartościach bezwzględnych?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie: Prosimy o doprecyzowani, czy płaszcz parowy sterylizatora powinien być wykonany jako

wzmacniający komorę, pierścieniowy z mozliwością kontroli wszystkich spawow podczas proby wodnej,

co daje długą żywotność komory oraz niskie koszty eksploatacyjne?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

Pytanie: Czy system rejestracji elektroniczny powinien przeprowadzaó elektroniczną Ęestrację
m ateriału poddawanego steryl izacji pzy wykorzystan i u skanera?
odpowiedź : zamawiającv dopuszcza w/w rozwiązanie

UMoWA

Pytanie : Ad. Załącznik 5 B wzor Umowy,
Ze względu na fakt iż sterylizatory są uządzeniami dozorowymi , montowanymi na stałe w miejscu
docelowym (dotyczy to równiez myjni narzędziowych przelotowych) wnosimy o wykreślenie w § 3 pkt 4 ,

Odpowiedź:Zamawiającyrezygnujezstosowania§3pkt4dlaurządzeń:sterylizatorparowy-2
sztuki, myjnia przelotowa - 2 sztuki, w pozostałych przypadkach zapis podtrzymuje,

1t,
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Pytanie : Dotyczy § 15 Wzoru Umowy ,,kary umowne" Mając na uwadze fakt, że Umowa jest
porozumieniem dwóch stron - obie strony powinny mieć zagwarantowane te same warunki dotyczące
kar. Dlatego proponujemy dodanie zapisu o Karach Umownych dotyczących Zamawiającego, i tak;
1.W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną
Wykonawcy w wysokości 10 Yo łącznej wysokości wynagrodzenia brutto.
2, W pzypadku niedotrzymania terminu płatności puezZamawiającego ,zapłacion Wykonawcy 0,1o/o

wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraza zgody na wyzej proponowane zmiany,

Pytanie . Pakiet 1 umowa § 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy
do 10 dni roboczych w pzypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z
zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłuzająoczekiwanie na części,

Odpowiedź : Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłuzenie terminu naprawy do 10 dni roboczych .

Pytanie Pakiet 1 § 2 ust. 4 Czy Zamawiający lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na
zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?
Tego typu urządzenia zamawiane sązgodnie z wymaganą konfiguracją i nie sądostępne od ręki u

producenta, w związku zczym wykonawca nie ma mozliwości utrzymywania na stanach magazynowych

sprzętow zastępczych.

Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy zawańe w S|WZ

Pytanie Paklet 2 umowa §3 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie terminu napraWy do
10 dni roboczych w pzypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych zzagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłuzająoczekiwanie na części.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyrazizgody na wydłuzenie terminu naprawy do 10 dni roboczych .

Pytanie Pakiet 2 umowa §3 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu
w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

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

producenta, w zwiąku zczym wykonawca nie ma mozliwości utrzymywania na stanach magazynowych
spzętow zastępczych.

Odpowiedź : Zamawiający rezygnuje z stosowania § 3 pkt 4 dla uządzeń : sterylizator parowy
pzelotowy - 2 sztuki , myjnia dezynfekcyjna przelotowa - 2 sztuki w pozostałych pzypadkach zapis
podtzymuje.

Pytanie Pakiet 2 umowa §10 ust 2 Prosimy o skrócenie terminu zĄęcia stanowiska przez
Zamawiającego do 3 dni, Puy Iak krótkim czasie realizacji zadania oczekiwanie na odpowiedź
Zamawiającego może spowodowaó brak mozliwościwykonania go w terminie.

Odpowiedź : Zamawiający zapewnia że zĄmie stanowisko niezwłocznie z uwagi na krótki czas
realizacji zadania, postanowienie umowne pozostaje bez zmian.
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Pytanie Pakiet 2 umowa §1'l ust 3 Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób ,,W razie
wystąpienia wady, Zamawiający ustali z Wykonawcąodpowiedni termin na jej usunięcie,"
Odpowiedź : Termin usunięcia wady przed jego wyznaczeniem Zamawiający będzie konsultowałw
miarę mozliwości z Wykonawcą

Pytanie Pakiet 2 umowa §15 ust 1b Prosimy o naliczanie kar od wańości Sprzętu, ktorego kara
dotyczy, Naliczenie kary od wańości całego pzedmiotu umowy jest niewspółmierne do poniesionej
szkody,
Odpowiedź : Zamawiający wyrażazgodę na naliczanie kar od wartości Sprzętu, którego kara dotyczy.

Pytanie Pakiet 2 umowa §11 ust lc, d, e Prosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych tj.

zamiast 10/o lld 0,1%. Obecne kary umowne są raząco wysokie i niewspołmiernie do przedmiotu umowy
wygorowane,
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraza zgody

Pytanie : Załącznik nr 5b Wzoru umowy - § 5 ust, 
,1 

lit .a - Wykonawca wnosi o skreślenie wyrażenia
,,uzyskaĆ akceptację zamawiającego", Przedmiotowe wyrazenie nie moze stać się pzedmiotem
zobowiązania wykonawcy w ramach świadczenia objętego treścią umowy. Wykonawca bowiem nie
może ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich w szczególności,
zamawiającego jako drugiej strony umowy,
Odpowiedź: ZamawiĄący nie wyraża zgody na wykreślenie wyrazenia ,,uzyskaó akceptację
zamawiającego". Akceptacja koncepcji adaptacji pomieszczeń powinna odpowiadaó oczekiwaniom

Zamawiającego i zapewniać wykonanie pzebudowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
bezpieczeństwo np. w zakresie instalacji, dlatego wykonana koncepcja przed jej realizacją wymaga

konsultacji i zgody ze strony Zamawiającego.

Pytanie : Wykonawca wnosi o zmianę § 6 Wzoru umowy (Załącznik nr 5b) poprzez zawarcie
następującego postanowienie. Czas realizacji robót budowlanych ulega automatycznemu (bez
koniecznościzawierania aneksu) pzedłuzeniu o czas akceptacji przezzamawiającego koncepcji.
Powyzsze jest uzasadnione określeniem pvez zamawiającego terminu na wykonanie robót poprzez
wskazanie konkretnej daty. Oznacza to, że wykonawca może nie dotrzymaó tego terminu nie ze swojej
winy w sytuacji, np, przedłuzającejsię procedury akceptacji dokumentow pżezzamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie przesłanki: (...) oraz w przypadku gdy udzielenia
akceptacji na pzedstawioną koncepcję nastąpi w terminie dłuzszym niz 7 dni od dnia jej przedłozenia,
chyba ze uzyskanie akceptacji w terminie do 7 dni wymagało uwzględnienia uwag od zamawiającego
lub nie nastąpiło z winy lub przyczyn zaleznych od wykonawcy, Wydłuzenie terminu w tym przypadku
będzie tez wymagać zawarcia Aneksu.

Pytanie dotyczące projektu umowy - paklet nr 2 §3 ust. 3 - W wyrazeniu ,,.,.w terminie 48 godzin,.,"
proponujemy doprecyzowaó,,.,.w terminie 48 godzin w dni robocze,,,"
Uzasadnienie: Dotychczasowy zapis może spowodowaó koniecznośó podjęcia naprawy w dzień wolny
od pracy co skomplikuje pracę szpitala, a w wycenie oferty niezbędne będzie podniesienie stawki
roboczogodziny senruisu,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie dotyczące projektu umowy - pakiet nr § 3 ust, 4 - wnosimy o zmianę zapisu dotycząca
dostawy sprzętu zastępczego na wymianę uszkodzonego podzespołu na nowy,

,)
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Uzasadnienie: niemozliwe jest dostarczenie na pzykład nowego sterylizatora; dostawa nowego
sterylizatora wymaga bowiem demontazu starego i wstawienie nowego sterylizatora oraz odebrania go
przezUDr, na co Urząd ma do 30 dni; po naprawie ponownie trzeba powtorzyó manewr zzamianą
sterylizatorów, co skomplikuje w sposób znaczący pracę szpitala,
Odpowiedż : Zamawiający rezygnuje z stosowania § 3 pkt 4 dla urządzeń : sterylizator parowy
przelotowy - 2 sztuki , myjnia dezynfekcyjna przelotowa - 2 sztuki w pozostałych przypadkach zapis
podtrzymuje.

Pytanie: dotyczy cały paragraf 5, 6,7 umowy do pakietu nr 2 Zwracamy uwagę, że Zamawialący
sprecyzował roboty budowlane w sposob bardzo szeroki, ogólny, nieprecyzyjny. Do obowiązków
Wykonawcy należało będzie uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgod niezbędnych w obszarze
funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni -co należy jednoznacznie stwierdzić nie jest opisem
przedmiotu zamówienia, Dodatkowo w załączniku nr 2 Zamawiający zawarł,. Cyt: "Wykonanie prac
adaptacyjnych pomieszczeń sterylizatorni na potrzeby Szpitala w Sztumie dla ,,Szpitale Polskie" S.A.
Wykonanie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego przedstawionej koncepcji aranżacji obecnych
pomieszczeń Sterylizatorni wskazanych w załączniku nr 6. Zakres prac adaptacyjnych : przystosowanie
pomieszczeń, prace wykończeniowe, wydzielenie shef i śluz, kompleksowe wykonanie instalacji
koniecznych do uruchomienia dostarczonego sprzętu , w tym : elektrycznych, sanitarnych, wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych C.O. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania
Sterylizatorni."Taki opis pzedmiotu jest nieprecyzyjny, nie zawiera projektu, nie zawiera Programu
funkcjonalno Uzytkowego co stanowio wadliwości opisu przedmiotu Zamowienia. Centralna
Sterylizatornia wymaga zgodnie z wymogami rozpouądzenia.:- wentylacji mechanicznej-uregulowania
kwestii ewakuacyjnych związanych z p.poz,- dostarczenia mediów d|a uuądzeń-zachowania
strefowości i układu pomieszczeń oraz minimalnych wysokości pomieszczeń ok 3 metrów. Lakoniczny
opis przedmiotu zamówienia bez podania jakichkolwiek informacji technicznych w zakresie robót
budowlanych jest wadliwy. Obowiązkiem Zamawiającego jest w sposób jednoznaczny sprecyzować
opis przedmiotu zamówienia w tym równiez w obszaze robót budowlanych przy wykorzystaniu
znormalizowanych dokumentów jakimi są Projekt lub program Funkcjonalno Uzytkowy. Brak
szczegołowego opisu skłania do postawienia pytania i prośby o wyłączenie zakresu robót budowlanych,
lub załączenie odpowiedniej dokumentacji projektowej co da zakresu robót oraz dostosowania realnego
terminu na ich wykonanie. Jednocześnie wnioskujemy o wyłącznie wykonawcy z zakresu uzgadniania
projektu i wykonywania robót budowlanych do których brak pĄektu i uzgodnień, Termin 30 listopada
jest nierealny na tak szeroki zakres prac ktore zawierają: uzgodnienia koncepcji, uzyskanie decyzji
administracyjnych, pozwolenia na budowę, wykonanie robót, odbiory. Jednocześnie wskazujemy, że po
stronie wykonawcy z formalnego punku widzenia moze pozostać opracowania koncepcji ustawienia
urządzeń istniejących pomieszczeniach oraz przekazanie informacjitechnologicznych (przyłącza media)
do dalszego projektowania bądź wykonania poszczególnych robót.
Odpowiedź : Niniejsza postępowanie nie jest prowadzone w ramach ustawy Prawo zamówień
publicznych, Niemniej jednak Zamawiający opisał zakres prac w SlWZ mozliwie szczegółowo, W
opinii Zamawiającego wymagany zakres prac adaptacyjnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę w związku z powyzszym Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy uzyskania takiej decyzji,
Ponadto Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach
sterylizatorni.

Przedmiotem wykonania prac adaptacyjnych będzie w szczegolności
1,dokonanie prac w zakresie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w zakresie podłączenia

dostarczanych urządzeń

2, wykonanie prac_murarskich ,wykończeniowch, i wyburzeniowych niezbędnych do wykonania zadania

t4
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3. modyfikacja układu pomieszczeń centralnej sterylizatorni dodatkowo popżez wprowadzenie

dodatkowych brakujących aktualnie pomieszczeń, o ktorych mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia
z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadaó
pomieszczenia i uządzenia podmiotu wykonującego działalnośó leczniczą (m.in. odpowiednio

wydzielonych stref lub innych pomieszczeń pozwalających na spełnienia wymogów z wlw

rozporządzenia),

4. Dla wykonania wyzej wymienionych prac o ile zachodzi taka konieczność nalezy wykonać rysunki
wykon awcze lub obliczen i a projektowe l u b in n ą doku mentacja wykon awcza.

Wykonane prace będą odbierane wyłącznie pzez Zamawiającego, gdyż pomieszczenia aktualnie są
uzytkowane jako Cenhalna Sterylizatorn ia,

PRACE ADAPTACYJNE

Pytanie l Czy na czas wykonywania prac adaptacyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia na Blok
Operacyjny w celu podtrzymania ciągłości pracy sterylizatora plazmowego do pzeprowadzania
szybkich 7 minutowych cykli?
Odpowiedż : Zamawiający nie wymaga takiego rozwięania, dopuszcza mozliwość dostarczenia
sterylizatora plazmowego na blok operacyjny,

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga wykonania rownież instalacji wentylacji i klimatyzacji
pomieszczen iach sterylizatorni?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeniach sterylizatorni.

zAPIsY slWZ

Pytanie :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złozenie waz zofertą oświadczenia o przynalezności lub
braku pzynalezności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do zadnej
grupy kapitałowej?
Odpowledź : Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie : Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadałceńyfikat systemu zarządzaniajakością lSO
9001 :2015 dotyczącą spzedazy wyposazenia i spzętu medycznego, sprzedazy materiałów
eksploatacyjnych i środkow do sterylizacji, pĄektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży
oprogramowania lT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że
oferowane wyroby produkowane sązgodnie z obowiązującymiwymaganiami i normami,
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza przedłozen ie w/w ceńyfikatu

Pytanie : Wykonawca wnosi o skreślenie rozdz.lV pkt 2 w zakresie w jakim zamawiający puyznał
sobie uprawnienie do niezrealizowania jakiejkolwiek części zamowienia, Przedmiotowe postanowienie
jest raząco niekorzystne dla wykonawcy, ktory zobowiązany jest do skalkulowania ofeńy obejmującej
cały wyspecyfikowany w Zaproszeniu asońyment pzy czym wykonawca nie moze przewidzieć czy
zamawiający na podstawie zawańej umowy zrealizuje całość umowy czy tylko jej część, jak rowniez nie
wiadomo w jakim zakresie,
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Powyzsze oznacza, ze niemozliwe jest rzetelne przedstawienie oferty cenowej dla zamawiającego,
bowiem wykonawca minimalizując ryzyko braku realizacji całego asortymentu objętego umową w cenie
ofeńy przeniesienie wszystkie ryzyka z tym związane, Nie ulega bowiem jakiejkolwiek wątpliwości, że
zamówienie obejmujące duzą ilość asońymentu będzie zawierało ceny bardziej korzystne, od dostaw
poszczegolnych urządzeń. Taki stan niepewności dla wykonawcy wprowadza przedmiotowe
postanowienie rozdz,lV pkt 2,

Powyzsze ma tym bardziej większe znaczenie w sytuacji, w ktorej w istocie jedynym kryterium oceny
ofertjest cena (w Zaproszeniu waga tego kryterium wynosi aż80%),
Zgodnie z wyrokiem KlO 2376110 Opis przedmiotu zamowienia powinien zostaó tak sporządzony przez
Zamawiającego, aby wykonawca składający ofeńę miał mozliwość przygotowania tej ofeńy z
uwzględnieniem wszystkich czynników, które maja wpływ na sposób sporządzenia ofeńy oraz
dokonanie jej wyceny, Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarly w dokumentacji
przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty
najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniem ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie
przedmiotu a zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi byó tozsamy z tym
zawartym w umowie. Automatyczne przejście pomiędzy ofeńązłozonąw postępowaniu przetargowym a
umową wzmacnia istniejący w art. 29 ust.1 ustawy obowiązek nałozony na ZamawiĄącego opisu
przedmiotu zamÓwienia w sposób jednoznaczny i wyczerpu jący, za pomocą dostatecznie dokładnych i

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieó wpływ na
sporządzenie ofeńy. Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, iż ZamawiĄący zobowiązany jest do
sporządzenia neutralnego opisu przedmiotu zamowienia, wyczerpująco oraz sporządzonego w sposob
przejrzysty, Opis przedmiotu zamówiona powinien umozliwiać oferentom jednakowy dostęp do
zamówienia i nie moze powodować nieuzasadnionych przeszkod w otwarciu zamowień publicznych na
konkurencję, Naruszenie zasady uczciwej konkurencji określonej w ustawie z uwagi na niewłaściwe
opisanie przedmiotu zamowienia zachodzi w sytuacji, gdy Zamawiający opisze przedmiot zamówienia
poprzez zbytnie dookreślenie przedmiotu powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny
produkt, ale równiez, gdy Zamawiający nie dokona właściwego opisu przedmiotu zamówienia, Zasada
okreŚlona w ań, 7 ust. 1 ustawy - Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o
udzielenie zamówienia w sposob zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oruz równe
traktowanie wykonawców - zasada uczciwej konkurencji będąca zabezpieczeniem szerokiego dostępu
wykonawców do rynku zamówień ma gwarantować Zamawiającemu mozliwość dokonania wyboru
ofeńy najkorzystniejszej, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz korzystnej cenowo a więc
sprzyjającej celowemu i efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych. Jednakze, aby założenia
jakich osiągnięcie ma być efektem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia zostały
spełnione, konieczne jest aby Zamawiający wypełnił ciązące na nim obowiązki w tym obowiązek
opisania przedmiotu zamówienia, Brak opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny,
przejrzysty, wyczerpujący prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, bowiem konkurencja
pomiędzy ofeńami, które zostanązlożone w postępowaniu nie będzie mozliwa a to doprowadziłoby od
uniewazn ien ia postępowania,
Powyzsze przepisy zamawiający stosuje równiez w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które
realizuje na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

Odpowiedź : Nie istnieje potrzeba usunięcia w/w postanowienia. Warunek prowadzenia postępowania
określonyw rozdz.lVpkt2S|WZ wzakresiew jakim ZamawiĄącyprzyznałsobieuprawnienie do
uniewaznienia postępowania lub niezrealizowania jakiejkolwiek części zamówienia odnosi się do
postępowania od jego ogłoszenia do momentu podpisania umowy. Z dniem podpisania umowy zapis
ten przestaje obowiązywać (wykonanie zamówienia będzie uregulowane zawańą umową),

Fundusze
Europejskie
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Pytanie : W związku z dokonanym przezzamawiającego zastrzezeniem dotyczącym przeprowadzenia
negocjacji po złozeniu pisemnych ofeń, wykonawca zwraca się z wnioskiem o określenie warunków,
trybu i sposobu prowadzenia negocjacji, w tym o określenie kolejności według któĘ będą zapraszani
wykonawcy,
Ponadto, wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie w Zaproszeniu, ze ustalenia poczynione
podczas negocjacji, jak i wszelkie informacje, które wykonawca będzie przekazywałpodczas negocjacji
będą miały charakter poufny,

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia ze swojej strony pełną poufność prowadzonych negocjacji,
negocjacje będą prowadzone przez kilkuosobową komisję przetargową Terminy prowadzenia
negocjacji będą ustalane z każdym Oferentem indywidualnie. Negocjacje będą miały charakter
spotkania Oferenta z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego - Szpitala. Z kazdych negocjacji
zostanie sporządzony protokół, Kryteria oceny ofeń złozonych w trakcie negocjacji pozostaną bez
zmian.
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