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L.dz. EZP.3820.7.2022
Znak sprawy ZP/TP/2022/3-sprzęt

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę
wraz z rozładunkiem i montażem sprzętu medycznego dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Specjalistycznego
Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.A
Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320
Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, oznaczonego ZP/TP/2022/3-sprzęt zostały wniesione następujące zapytania:
Pytanie nr 1
dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, myjnia narzędziowa
duża, myjnia narzędziowa mała:
Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.
Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz
informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu
schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności).
Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.
Odpowiedź
Droga transportowa na jednym poziomie, drzwi o szerokości min. 110cm
Pytanie nr 2
dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, myjnia narzędziowa
duża, myjnia narzędziowa mała:
Czy w miejscu posadowienia sterylizatora, myjni narzędziowych dostępne są niezbędnie media, czy nie
ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?
Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 3
dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, myjnia narzędziowa
duża, myjnia narzędziowa mała:
Prosimy o uzupełnienie tabeli z cenami urządzeń o stawkę podatku VAT 23%
Uzasadnienie: Sterylizatory oraz myjnie narzędziowe jako urządzenia medyczne objęte są stawką
podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi
bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%
Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2 do SWZ
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Pytanie nr 4
pkt 4: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (sz. x wys. x gł.) 1170 x 1900 x 1250 mm?
Uzasadnienie: Wymiary proponowanego urządzenia nieznacznie różnią się nie wpływając na
funkcjonalność
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 5
pkt 8: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach (sz. x wys. x gł.) 662 x 662 x 950 mm?
Uzasadnienie: Wymiary komory minimalnie różnią się od podanych w specyfikacji i zapewniają tą samą
funkcjon aln ość.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 6
pkt 12: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści komorę z żebrowanym płaszczem grzejnym, który gwarantuje równomierną
dystrybucję temperatury we wnętrzu komory?
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane i równoważne z wymaganym.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 7
pkt 26: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści uszczelkę silikonową dociskana powietrzem z gwarantowana żywotnością
1000 cykli? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest wielokrotnie tańsze w eksploatacji
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 8
pkt 30: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści konieczność inicjowania procesu rozgrzania przez personel ?
Uzasadnienie: Ze względu na fakt, że sterylizator jest urządzeniem ciśnieniowym wymagany jest dozór
urządzenia nawet jeśli procesy sterylizacji odbywają się całkowicie automatycznie - inicjowanie procesów
musi dokonać personel.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 9
pkt 31: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści konieczność wyłączenia urządzenia przez personel ?
Uzasadnienie: Ze względu na fakt, że sterylizator jest urządzeniem ciśnieniowym wymagany jest dozór
urządzenia nawet jeśli procesy sterylizacji odbywają się całkowicie automatycznie - inicjowanie procesów
w tym zakończenie pracy musi dokonać personel.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 10
pkt 32: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - sterylizator parowy, walory
techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 2 manometry ( ciśnienie w komorze i ciśnienie w
wytwornicy pary) umieszczone na panelu czołowym?
Uzasadnienie: Jest to rozwiązanie zapewniające dodatkową informację o pracy urządzenia. Wskaźniki
analogowe będą pokazywać ciśnienie nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu lub błędu sterownika.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
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Pytanie nr 11
pkt 79: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (duża),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym monitorowanie stanu filtra jałowego odbywa się na
podstawie licznika przeprowadzonych cykli?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 12
pkt 80: dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (duża),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3"?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 13
pkt 88 : dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (duża),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści dostęp serwisowy po bokach urządzenia dzięki podłączeniom elastycznym i
możliwości wysunięciu na posiadanych przez urządzenie na kółkach?
Uzasadnienie: w przypadku braku miejsca na serwisowanie boczne lub gdy urządzenia stoją bezpośrednio
obok siebie stosowane są systemy podłączeń elastycznych oraz możliwość łatwego wysunięcia na kółkach
urządzenia na czas serwisu.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 141
pkt 94 : dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (mała),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 234 litry pozwalającą na umieszczenie 12 tac zgodnych ze
standardem DIN 1/1
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 15
pkt 93 : dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (mała),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne myjni (szer. x gł. X wys.) 780 x 800 x 1950 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 16
pkt 113 : dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (mała),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3" po stronie załadowczej i
rozładowczej?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 17
pkt 130 : dot. Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz asortymentowo-cenowy - myjnia narzędziowa (mała),
walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:
Czy Zamawiający dopuści dostęp serwisowy po bokach urządzenia dzięki podłączeniom elastycznym i
możliwości wysunięciu na posiadanych przez urządzenie na kółkach?
Uzasadnienie: w przypadku braku miejsca na serwisowanie boczne lub gdy urządzenia stoją bezpośrednio
obok siebie stosowane są systemy podłączeń elastycznych oraz możliwość łatwego wysunięcia na kółkach
urządzenia na czas serwisu.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
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Pytanie nr 18
dot. Umowa nr SCM/ZAM/2021/ ......... (projekt umowy)
§ 4 Gwarancja
1. Reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez
Wykonawcę w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar
zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 7 dni, na koszt Wykonawcy.
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:
1. Reklamacje ilościowe i jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywane będą przez
Wykonawcę w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji, wadliwa część
lub podzespół zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 10 dni roboczych, na koszt
Wykonawcy.
Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, w odpowiedniej
konfiguracji dostosowanej do potrzeb Zamawiającego. Zachowanie terminu zgłoszenia 7 dni daje
gwarancję Wykonawcy terminowego dostarczenia sprzętu.
Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie
urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest
prawnie zabronione.
Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 7 do SWZ
Pytanie nr 19
sterylizator parowy LP. 15
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające orurowanie połączone ze soba za pomocą śrub?
W przypadku wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury jest to sytem gwarantujący bezproblemową pracę
sterylizatora.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 20
sterylizator parowy LP. 16
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 1 niezależny od ciśnienia atmosferycznego czujnik
ciśnienia?
Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem montażowo-serwisowym, 1 czujnik ciśnienia efektywnie i
rzetelnie przekazuje dane ciśnienia.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 21
sterylizator parowy LP. 26
Czy zamawiający dopuści urządzenie o innym systemie uszczelnienia, polegającym na umieszczeniu
silikonowej uszczelki w komorze i mechanicznym systemie uszczelniania drzwi?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie nr 22
sterylizator parowy LP. 30
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ręczny sposób zadania rozgrzania urządzenia na
początku pracy?
W naszej ocenie parametr automatycznego sposobu rozgrzewania sterylizatora na początku dnia pracy
nie powinien być parametrem decydującym o dopuszczeniu urządzeń o innym sposobie rozgrzewania
sterylizatora, w związku z powyższym prosimy o usunięcie pkt 30 z kryteriów postępowania.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 23
sterylizator parowy LP. 43
Prosimy o usunięcie pkt 43 z kryteriów postępowania.
Ze względu na bezpieczeństwo i pewność sterylizacji pakietów, każde przerwanie procesu
sterylizacyjnego wymaga przeprowadzenia ponownego procesu od początku.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
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Pytanie nr 24
sterylizator parowy LP. 46
Prosimy o usunięcie pkt 46 z kryteriów postępowania.
W przypadku stosowania wody demineralizowanej o odpowiedniej jakości poniżej 10uS zgodnie z
kryteriami czystości - nie ma potrzeby odmulania i całkowitego opróżniania wytwornicy przy użyciu
automatycznych systemów. W przypadku pozostawienia parametru - prosimy o dopuszczenie urządzenia
umożliwiającego odmulanie i opróżnianie w systemie trybu ręcznego.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 25
Myjnie duże LP. 52
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 1000x900x2300?
Proponowane wymiary minimalnie odbiegają od pierwotnych wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 26
Myjnie duże LP. 57
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości załadowczej 865mm ?
Proponowane wymiar minimalnie odbiega od pierwotnych wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 27
Myjnie duże LP. 59
Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską wymagając obudowy myjni wykonanej ze stali 316L
wg. AISI ? Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza myjnię z obudową wykonaną ze stali 304 wg.
AISI ?
Stal 316 wg. AISI jest stalą kwasoodporną stosowaną przy produkcji komór myjni oraz jej elementów, które
mają kontakt z roztworami myjącymi. Stosowanie tej stali jako materiał do produkcji obudowy urządzenia
mija się z celem.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 28
Myjnie duże LP. 80
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone po stornie załadowczej w ekran dotykowy o
przekątnej 7”, a po stronie rozładowczej w ekran o przekątnej 3,5” ?
Wszystkie operacje nastawcze oraz uruchomieniowe przeprowadza się po stronie załadowczej myjni w
związku z czym stosowanie tak dużego ekranu również po stronie rozładowczej gdzie ma on charakter
tylko informacyjny niepotrzebnie zawyża koszt zakupu tego typu urządzenia.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 29
Myjnie duże LP. 84
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie pobierającą na 1 fazę 50L wody ?
Ilość 25L wymagana przez Zamawiającego przy komorze myjek-dezynfektorów 400-litrowych z całą
pewnością okaże się niewystarczająca do przeprowadzenia efektywnych procesów mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 30
Myjnia mała LP. 93
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 680x700x2300 ?
Proponowane wymiary minimalnie odbiegają od pierwotnych wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Pytanie nr 31
Myjnia mała LP. 94
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o pojemności komory 265 L ?
Większa objętość komory przy zachowaniu gabarytów zewnętrznych myjni jest rozwiązaniem na pewno
korzystniejszym z punktu widzenia Zamawiającego np. z uwagi na ergonomiczne wykonywanie załadunku.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 32
Myjnia mała LP. 98
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości załadowczej 865mm ?
Proponowane wymiar minimalnie odbiega od pierwotnych wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 33
Myjnia mała LP. 100
Czy Zamawiający popełnił oczywistą omyłkę pisarską wymagając obudowy myjni wykonanej ze stali
316L wg. AISI ? Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza myjnię z obudową wykonaną ze stali 304
wg. AISI ?
Stal 316 wg. AISI jest stalą kwasoodporną stosowaną przy produkcji komór myjni oraz jej elementów,
które mają kontakt z roztworami myjącymi. Stosowanie tej stali jako materiał do produkcji obudowy
urządzenia mija się z celem.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 34
Myjnia mała LP. 113
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone po stornie załadowczej w ekran dotykowy o
przekątnej 7”, a po stronie rozładowczej w ekran o przekątnej 3,5” ?
Wszystkie operacje nastawcze oraz uruchomieniowe przeprowadza się po stronie załadowczej myjni w
związku z czym stosowanie tak dużego ekranu również po stronie rozładowczej gdzie ma on charakter
tylko informacyjny niepotrzebnie zawyża koszt zakupu tego typu urządzenia.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 35
Myjnia mała LP. 124
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie pobierającą na 1 fazę 24L wody ?
Ilość 15L wymagana przez Zamawiającego przy komorze myjek-dezynfektorów 260-litrowych z całą
pewnością okaże się niewystarczająca do przeprowadzenia efektywnych procesów mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 36
Wymagania gwarancyjne i instalacyjne LP 142
Czy Zamawiający dopuści możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu montażu urządzeń? Wydaje
się to optymalnym rozwiązaniem pod kątem zaznajomienia personelu z użytkowaniem urządzeń zgodnie
ze specyfiką miejsca montażu.
Jeśli Zamawiający pozostałby przy stanowisku przeprowadzenia szkolenia personelu w siedzibie
producenta prosimy podać liczbę osób, jaka będzie podlegać szkoleniu.
Wielu producentów sprzętu typu myjnie dezynfektory posiada siedziby w różnych krajach Europy, w
związku z czym zorganizowanie szkolenia dla personelu szpitala w jednym z tych krajów może mieć
istotny wpływ na koszty, jakie należy wkalkulować w cenę urządzenia z uwagi na ilość osób
wyznaczonych do tego celu. "
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 37
Dot.pkt.138 Czy Zamawiający doprecyzuje, że czas podjęcia naprawy przez serwis od momentu
zgłoszenia to 2 dni robocze oraz czy przez podjęcie naprawy rozumiemy wizytę u klienta przy urządzeniu
a nie np. poradę telefoniczną?
Odpowiedź
Wizytę u Zamawiającego
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Pytanie nr 38
Dot.pkt.142 Czy Zamawiający dopuści wykonanie szkolenia z obsługi serwisowej w siedzibie dystrybutora
prowadzone przez przedstawiciela producenta?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie nr 39
Dot.pkt. 142 Czy Zamawiający określa w jakim czasie powinno zostać przeprowadzone szkolenie
serwisowe w siedzibie producenta?
Odpowiedź
W terminie do 3 miesięcy od dnia instalacji
Pytanie nr 40
Dot.pkt.143 Czy Zamawiający wymaga aby przed zdemontowaniem dotychczasowych urządzeń wykonać
ocenę ich stanu technicznego oraz zabezpieczenie do transportu umożliwiające w przyszłości dalsze
uruchomienie urządzeń?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga
Pytanie nr 41
Dot.pkt.143 Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia po demontażu zostały pozostawione na terenie
Centralnej Sterylizatornii czy wywiezione do wskazanego przez Zamawiającego miejsca oraz
zabezpieczenia urządzeń?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga
Pytanie nr 42
Dot.pkt.143 Czy Zamawiający w przypadku wskazania miejsca składowania urządzeń po demontażu
określi czy warunki architektoniczne budynku pozwolą na przetransportowanie urządzeń do wskazanego
miejsca?
Odpowiedź
Do ustalenia na wizji lokalnej
Pytanie nr 43
Dot.pkt.144 Prosimy o podanie szczegółowej informacji dotyczącej przygotowanych przyłączy
elektrycznych (średnica przewodów, zabezpieczenia przewodów).
Odpowiedź
Przyłącza zostaną przygotowane przez Zamawiający zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu
Pytanie nr 44
Dot.pkt.144 Czy Zamawiający wymaga aby dostawca wykonał prace polegające na wyburzeniu części
ścian niezbędne do zamontowania urządzeń? W przypadku odpowiedzi „wymaga" prosimy o załączenie
dokumentacji zawierającej przebieg istniejącej już instalacji szpitaInej w tych miejscach.
Odpowiedź
Zgodnie z częścią „WYMAGANIA GWARANCYJNE I INSTALACYJNE” – załączniki nr 1 do SWZ
Pytanie nr 45
Dot.pkt.146 Czy Zamawiający wymaga aby uszczelnienie modernizacja kanałów odpływowych wykonane
było tylko i wyłącznie pod dostarczanym urządzeniem czy także pod pracującymi już urządzeniami w
Centralnej Sterylizatornii?
Odpowiedź
Również pod pozostałymi urządzeniami
Pytanie nr 46
Sterylizator parowy – pkt 12 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą o płaszczu grzewczym pierścieniowym wykonany w
sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli spawów przez UDT ?
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając porównywalnie
równomierną dystrybucję temperatury w komorze.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
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Pytanie nr 47
Sterylizator parowy – pkt 15 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z orurowaniem połączonym z sobą w sposób higieniczny za
pomocą połączeń klamrowych i uszczelnień gwintowych zapewniającym całkowitą szczelność ?
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym i nie wpływa na szczelność, a
pozwala ograniczyć koszty serwisowe.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 48
Sterylizator parowy – pkt 26 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką silikonową dociskaną powietrzem, z gwaranowaną
żywotnością minimum 3000 cykli, potwierdzoną oświadczeniem producenta ?
Uzasadnienie: Urządzenie posiadające uszelkę dociskaną powietrzem ogranicza koszty serwisowe gdyż
jej żywotność jest dłuższa.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 49
Sterylizator parowy – pkt 32 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w trzy manometry w tym dwa manometry
umieszczone na panelu czołowym i trzeci manometr umieszczony w strefie serwisowej ?
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym, zapewniając identyczną
funkcjonalność.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 50
Myjnia narzędziowa – pkt 52 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 1110mm ?
Uzasadnienie: Proponowane urządzenie nieznacznie odbiega wymiarami, a zapewnia lepszą
funkcjonalność. Dodatkowo w przewidzianym miejscu instalacji nie ma ograniczeń architektonicznych
wskazanych w tym punkcie.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 51
Myjnia narzędziowa – pkt 83 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowanym wyłącznikiem serwisowym zasilania elektrycznego
zlokalizowanym po stronie załadowczej ?
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia porównywalną funkcjonalność do wymogu.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 52
Myjnia narzędziowa – pkt 84 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści myjnię z maksymalnym zużyciem wody na fazę cyklu 37 litrów ?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 53
Myjnia narzędziowa – pkt 89 tabeli:
Czy Zamawiający wymaga aby wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej był
wyposażony w min. 55 przyłączy do narzędzi kanałowych lecz czy przyłącza mają być identyczne czy
uniwersalne takie jak: długa tuleja z zamknięciem do mocowania narzędzi 10 sztuk, wtryskiwacze o
średnicy 4mm otwarte od góry 6 sztuk, wtryskiwacze o średnicy 4mm zamknięte od góry 6 sztuk, uchwyy
z czterema silikonowymi wężami 6 sztuk, silikonowe węże z dyszą typu luer żeńska 10 sztuk ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
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Pytanie nr 54
Myjnia narzędziowa – pkt 93 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 1110mm ?
Uzasadnienie: Proponowane urządzenie nieznacznie odbiega wymiarami, a zapewnia lepszą
funkcjonalność. Dodatkowo w przewidzianym miejscu instalacji nie ma ograniczeń architektonicznych
wskazanych w tym punkcie.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 55
Myjnia narzędziowa – pkt 124 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści myjnię z maksymalnym zużyciem wody na fazę cyklu 37 litrów ?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 56
Myjnia narzędziowa – pkt 134 tabeli:
Czy Zamawiający dopuści zgodność z normą ISO 13485 dla producentów oferowanych wyrobów
medycznych ?
Uzasadnienie: Norma EN ISO 13485 jest odpowiednikiem normy EN ISO 9001 dla producentów
wyrobów medycznych i nie ma potrzeby stosowania dwóch rodzajów systemów zarządzania jakością.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 57
WYMAGANIA GWARANCYJNE I INSTALACYJNE– pkt. 145-148 tabeli:
Czy opisane prace adaptacyjne są jedynymi pracami po stronie Wykonawcy?
Czy Zamawiający przygotuje otwory w ścianach oraz pozostałe niezbędne przyłącza do dostarczanych
urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta ?
Jeżeli przygotowanie otworów i przyłączy leży po stronie Wykonawcy prosimy o udostępnienie:
- projektu konstrucyjnego obejmującego ściany, w których wbudowane mają zostać sterylizatory i myjniedezynfektory,
- projektów branżowych (tj. instalacji wod-kan, zasilania eletrycznego, sprężonego powietrza, instalacji
niskoprądowej, wentylacji).
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 58
Umowa – kary – par. 6 – prosimy o naliczanie kar od wartości sprzętu, nie całej wartości umowy
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ
Pytanie nr 59
Jaka jest maksymalna wartość kar umownych?
Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 7 do SWZ

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.11.2019r.
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 24.01.2022r. na stronie internetowej
Zamawiającego.

DYREKTOR
d/s Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zatwierdził

Otrzymują:
1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa
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