
 

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 30.07.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu IV pkt. 5: 

Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach 545mm x 475mm x 1630mm SxGxW? 

2. Dot. Pakietu IV pkt. 14:  

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o poborze całkowitym 5,05 kW, lub 3 kW przy zasilaniu 
jednofazowym. Wymagane przez Zamawiającego parametry zasilania są nie zgodne z obowiązu-
jącymi w Polsce standardami, określającymi pobory maksymalne dla sieci jednofazowych 3,3kW 
i trój fazowych ( powyżej 3,3kW). Ponadto zasilanie do 4 kW znacząco wydłuża proces mycia i 
dezynfekcji, w oferowanej przez nas myjni z zasilaniem do 5,05kW programy realizowane są w 
następujących czasach 6,8 i 12 min. 
3. Dot. Pakietu IV pkt. 22: 

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mecha-
niczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszcze-
nie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga sto-
sowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie na znacznie tańszą 
eksploatację urządzenia. 
4. Dot. Pakietu IV pkt. 22:  

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał suszenia nawiewo-
wego strumieniem powietrza myjnia, zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 
powinna być wyposażona w filtr HEPA klasy min. H14?. 
 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 30.07.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świę-

tego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie dopuszcza. 

2) Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o poborze całkowitym 5,05kW, natomiast dopuszcza 
urządzenie 3kW przy zasilaniu jednofazowym. 

3) Zamawiający nie dopuszcza. 

4) Zamawiający zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 
zał. nr 4 do SIWZ wymaga, aby suszarka posiadała filtr HEPA zgodny z normą PN-EN 15883 / EN 
15883 lub równoważną. 

 
 
 
 
 


