
 

Sandomierz 13.08.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 31.07.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu IV pkt. 1 i pkt. 3 w związku z pkt. 23: 

Zgodnie z PN-EN ISO-15883-3 – „Wymagania i badania myjni dezynfektorów przeznaczonych do 
mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego” skuteczność de-
zynfekcji termicznej określa zarówno temperatura jak i czas jej oddziaływania co określa współ-
czynnik Ao. Prosimy o wyjaśnienie jakiej skuteczności dezynfekcji termicznej oczekuje Zamawia-
jący Ao 60, Ao 600? Prosimy również o informację czy dla eliminacji Clostridium Difficile wyma-
gane jest osiąganie Ao 3000? 
2. Dot. Pakietu IV pkt. 5:  

Wymagane przez Zamawiającego wymiary urządzenia bez dopuszczalnej tolerancji wskazują na 
konkretnego producenta myjni dezynfektora co jest niezgodnym z przepisami UZP ogranicze-
niem udziału w postępowaniu przez innych producentów. Wnosimy o modyfikację zapisu, 
zwłaszcza w zakresie wymaganej szerokości do 50cm oraz wysokości do 180cm. Urządzenia o 
kompaktowej budowie o proponowanych wymiarach wytwarzane są już przez kilku producen-
tów, wnosimy również o możliwość zamiennego zawieszenia dwupoziomowej półki na naczynia 
sanitarne obok myjni co jest rozwiązaniem znacznie bardziej ergonomicznym. Prosimy również 
o doprecyzowanie czy regał ma stanowić dodatkowe wyposażenie myjni-dezynfektora? 
3. Dot. Pakietu IV pkt. 6: 

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału ma być wykonana komora myjni-dezynfektora? Bio-
rąc pod uwagę iż prawie wszystkie myjnie dezynfektory posiadają komory w których następuje 
mycie i dezynfekcja termiczna wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone lub spawane, wnosimy o 
zmianę zasady oceny wykonania komory gdyż jeżeli w ogóle występuje urządzenie z komorą 
wykonaną jako odlew, to byłoby wskazanie na konkretnego producenta co jest niewątpliwie 
ograniczeniem konkurencji, niezgodnym z przepisami UZP. 
4. Dot. Pakietu IV pkt. 8:  

Biorąc pod uwagę iż większość produkowanych myjni posiada w standardzie trzy podstawowe 
rodzaje programów wybierane z panelu sterowania urządzenia: program krótki (do kaczek, ste-
laży, misek itp.), program podstawowy (standardowy do basenów) oraz program intensywny 
(do naczyń silnie zabrudzonych) prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający uznaje za „program 
normalny”? 
5. Dot. Pakietu IV pkt. 10 i 11: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni dezynfektora spełniającego wymagania 
SIWZ w zakresie mycia i dezynfekcji termicznej z wbudowaną wyłącznie jedną pompą środka 
zmiękczającego? Rozwiązanie takie jest znacznie tańsze w eksploatacji a spełnia te same wyma-
gania. 

6. Dot. Pakietu IV pkt. 18: 



 

Prosimy o doprecyzowanie czy przez zapis „urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu 
przez uchylną klapę” Zamawiający oczekuje myjni z drzwiami komory otwieranymi od frontu i 
biorąc pod uwagę oceniane w pkt. 6 wykonanie komory jako odlewu prosimy o doprecyzowanie 
z czego mają być wykonane drzwi uchylne, które zarazem stanowią jedną ścianę komory? 

7. Dot. Pakietu IV pkt. 21 i 23: 

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie z PN EN ISO 15883-3 Zamawiający wymaga temperatura 
pary do dezynfekcji przedmiotów znajdujących się w komorze była kontrolowana przez dwa 
niezależne czujniki temperatury umieszczone w miejscu występowania najniższej temperatury 
komory myjąco-dezynfekującej? 

 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 31.07.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-

tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający informuje, że w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią-
cego zł. nr 4 do SIWZ nie określa współczynników dezynfekcji natomiast wymaga, aby zaofero-
wane urządzenie posiadało co najmniej jeden program eliminujący Clostridium Difficile oraz aby 
konstrukcja i działanie urządzenia były zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 15883 lub równo-
ważną. 

2) Zamawiający dopuszcza szerokość do 50cm, natomiast nie dopuszcza wysokości do 180cm, 
ponieważ nie ma możliwości zamiennego zawieszenia dwupoziomowej półki na naczynia sani-
tarne obok myjni. Ponadto Zamawiający informuje, że regał nie stanowi dodatkowego wyposa-
żenia myjni-dezynfektora. 

3) Zamawiający w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zł. nr 4 do 
SIWZ wymaga, aby konstrukcja oferowanego urządzenia była zgodna z normą PN-EN 15883 / 
EN 15883 lub równoważną, ale nie precyzuje z jakiego materiału ma być wykonana komora myj-
ni, co powoduje że Zamawiający dopuszcza również myjnie, w których komora wykonana jest ze 
stali nierdzewnej. Ponadto Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy jakoby sposób 
oceny wykonania komory naruszał przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez 
wskazanie na konkretnego producenta, a co za tym idzie poprzez ograniczenie konkurencji, po-
nieważ sam fakt nie posiadania komory jednorodnej wykonanej jako odlew nie wpływa w żaden 
sposób na możliwość złożenia oferty, a jedynie na ilość otrzymanych punktów w ramach kryte-
rium parametry techniczno-funkcjonalne. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych to Zamawiający decyduje o sposobie oceny 
ofert  biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia oraz własne potrzeby. W związku z 
powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zasad oceny wykonania komory. 

4) Zamawiający informuje, że za „program normalny” uznaje program podstawowy. 

5) Zamawiający nie wyraża zgody. 

6) Zamawiający informuje, że poprzez zapis „urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przo-
du przez uchylną klapę” oczekuje myjni z drzwiami komory otwieranymi od frontu. Ponadto 
Zamawiający informuje, że w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 
zł. nr 4 do SIWZ wymaga, aby konstrukcja oferowanego urządzenia była zgodna z normą PN-EN 
15883 / EN 15883 lub równoważną, ale nie precyzuje z jakiego materiału mają być wykonane 
drzwi uchylne. 

7) Zamawiający w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zł. nr 4 do 
SIWZ wymaga, aby działanie oferowanego urządzenia było zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 
15883 lub równoważną. 

 
 


