Nasz znak: DZP/38/PN/2020-1.
Data:
18.09.2020r.
Do wszystkich wykonawców uczestniczących w prowadzonym, przez
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18,
przetargu nieograniczonym pn.:
,,Dostawa dwóch sterylizatorów parowych - wysokotemperaturowych oraz myjni– II’’
Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18 ; 37-700 Przemyśl
(postępowanie nr: DZP/38/PN/2020 – wg ewidencji zamawiającego)

Dyrektor Woj. Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o udzielenie zamówienia publicznego wg oznaczenia i w
wykonawców postępowania, że: wpłynęła korespondencja
o odpowiedź na zadane pytania – VI zestawów.
W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje
stanowisko w dalszej części niniejszego pisma.

jako zamawiający w postępowaniu
sprawie jw., informuje wszystkich
wykonawców zawierająca prośbę
poniżej treść pytań i zajmuje

I ZESTAW PYTAŃ
1. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 5 tabeli „Parametry techniczne i
eksploatacyjne” - INFORMACJE OGÓLNE
Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wymagając w tym punkcie grzałek
umieszczonych zarówno poza komorą mycia jak i komorą spustową urządzenia ?
Uzasadnienie:
Grzałki ogrzewające wodę muszą być umieszczone w komorze mycia lub w komorze spustowej z
tym, że oczywiście korzystniejszym z uwagi na higieniczne oczyszczanie komory rozwiązaniem jest umieszczenie grzałek w komorze spustowej. Lokalizacja grzałek poza tymi dwoma
obszarami to przestarzałe i niekorzystne rozwiązanie generujące straty cieplne oraz ciśnieniowe co w efekcie skutkuje zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę części obecnego zapisu „…grzałki poza komorą mycia i komorą spustową w celu higienicznego oczyszczania komory” na zapis „…grzałki poza
komorą mycia w celu higienicznego oczyszczania komory”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
2. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 13 tabeli „Parametry techniczne
i eksploatacyjne”- INFORMACJE OGÓLNE
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w panel dotykowy z kolorowym
ekranem o wielkości 3,4” po stornie wyładowczej ?
Uzasadnienie:
Oferowany w urządzeniu wyświetlacz o wielkości 3,4” jest rozwiązaniem w zupełności wystarczającym na stronę rozładowczą, ponieważ taki ekran wyświetla wszystkie wymagane informacje w sposób przyjazny i czytelny dla użytkownika. Stosowanie po stronie rozładowczej
większych ekranów zwiększa niepotrzebnie koszty zakupu urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg. pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
3. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 21 tabeli „Parametry techniczne
i eksploatacyjne”- INFORMACJE OGÓLNE

Czy zmawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w system pomiaru przewodności
wody rozbudowany o opcję automatycznego uruchamiania dodatkowych płukań w przypadku
wykrycia złej przewodności, ale bez podawania jej wartości na wydruku ?
Uzasadnienie:
Z punktu widzenia personelu obsługującego dokładna wartość przewodności wody wyrażana
w jednostce uS jest nieistotna. Tylko urządzenie powinno znać parametr zadany oraz odczytany i poinformować personel stosownym komunikatem w przypadku odchyleń. Wymóg wydruku przewodności nie jest zgodny z wymogami normy EN ISO 15883.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
4. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 26-Rozwiąznie nr 1 tabeli „Parametry techniczne i eksploatacyjne”- INFORMACJE OGÓLNE
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w agregat suszący o wydajności 150 m 3/h ?
Uzasadnienie:
Konstrukcja komory urządzenia wraz z całym systemem iniekcyjno hydraulicznym została
zaprojektowana w sposób gwarantujący efektywnie suszenie narzędzi chirurgicznych przy
wykorzystaniu agregatu o wydajności 150m3/h, dlatego rozwiązanie to jest równoważne z
wymaganiami Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. 26 z zał. nr 2 na:
Rozwiązanie nr 1
Zintegrowana suszarka o wydajności min. 300 210
m3/h, – podać wydajność suszarki
Lub
Rozwiązanie nr 2
Zintegrowany system suszenia o wydajności w
obiegu wewnętrznym min. 700 m3/h i dopływie
przez filtr HEPA min. 100m3/h – podać wydajność
suszarki

Tak, podać i
opisać

---

5. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 32 tabeli „Parametry techniczne
i eksploatacyjne”- INFORMACJE OGÓLNE
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 4 pompy dozujące środki chemiczne, każda pompa z możliwością nastawy w mililitrach ?
Uzasadnienie:
Większość szeroko dostępnych pojemników z chemią stosowana w myjniach dezynfektorach
zgodnie z normą ma podane dozowanie w mililitrach, a nie w procentach w związku z czym
nastawa tej ilości w procentach jest dla użytkownika uciążliwym procesem przeliczeniowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg. pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
6. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 18 tabeli „Parametry techniczne
i eksploatacyjne” – WYPOSAŻENIE
Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w wózek do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) o pojemności 2 zestawów laparoskopowych z następującą ilością przyłączy:
- 9 przyłączy LuerLock,
- 9 przyłączy na elastycznych wężykach z elastycznym przyłączem dla narzędzi tubularnych o
średnicy od 3 do 7mm,
- 18 przyłączy sztywnych z elastycznym przyłączem dla narzędzi tubularnych o średnicy od 3
do 7mm,
- 2 dodatkowe poziomy mycia na 4 tace sterylizacyjne 1/1 DIN o wymiarach 480x250x80 mm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
7. Dotyczy zadania nr 2 – myjnia opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 tabeli „Parametry techniczne i
eksploatacyjne” – Pogwarancyjna obsługa serwisowa – koszty eksploatacji.
Wnosimy o odstąpienie od wymogu podania „GKRS”, a w zamian wymagania podania samego kosztu roboczogodziny pracy serwisu oraz całkowitego kosztu dojazdu do Szpitala.
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Uzasadnienie:
„GKRS” w obecnie wymaganej formie jest niemożliwy do oszacowania. Oferent na dzień składania ofert nie jest w stanie przewidzieć ile roboczogodzin oraz jakie części zamienne będą
konieczne do wykorzystania podczas pogwarancyjnego serwisu urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
II ZESTAW PYTAŃ
Pyt. 1 ad. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w wyświetlacz
o przekątnej ekranu 4,3 cala po stronie załadowczej ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Pyt. 2 ad. 13 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w wyświetlacz
o przekątnej ekranu 4,3 cala po stronie wyładowczej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Pyt. 3 ad. 18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające 20 stałych
programów plus 20 konfigurowanych wg wymagań użytkownika ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Pyt. 4 ad. 20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez systemu automatycznej
identyfikacji wózków wsadowych ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące pytania jw.
Pyt. 5 ad. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez pomiaru przewodności
wody w trakcie fazy płukania końcowego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące pytania jw.
Pyt. 6 ad. 26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w zintegrowaną
suszarkę o wydajności 220 m3/h ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Pyt. 7 ad. 32 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompy
z możliwością nastawy w mililitrach ?
Uzasadnienie: dla użytkownika to nie stanowi uzasadnionej różnicy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Pyt. 8 ad. 38 Czy Zamawiający ma na myśli napełnienie komory mycia na jedną fazę procesu mycia
czy całego procesu mycia ?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli użycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe
niż 35 litrów.
Pyt. 9 ad. 7 WYPOSAŻENIE Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wsadowy do mycia
narzędzi chirurgicznych bez systemu automatycznej identyfikacji RFID ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące pytania jw.
Pyt. 10 ad. 13 WYPOSAŻENIE Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wsadowy do mycia
narzędzi chirurgicznych bez systemu automatycznej identyfikacji RFID ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące pytania jw.
Pyt. 11 ad. 18 WYPOSAŻENIE Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony we
wkład z przyłączami:
5 końcówek wtryskowych ULP1 do pustych elementów, w komplecie z:
- 1 przewód silikonowy z otworem 1 mm
- 3 silikonowe przewody z otworem 6 mm
- 1 przewód silikonowy z otworem 10 mm
5 złączek ULBEF2
6 złączy Luer Lock na wężach silikonowych, do podłączenia instrumentów
6 złączy mikro na wężach silikonowych dla podłączenie instrumentów
8 dysz pionowych (Ø 3-4 mm) ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące pytania jw.
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Pyt. 12 ad. 20 WYPOSAŻENIE Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wsadowy do mycia
narzędzi chirurgicznych bez systemu automatycznej identyfikacji RFID
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dotyczące pytania jw.
III ZESTAW PYTAŃ
Dotyczy zadania nr 1: Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe
Sterylizator parowy mały
1. Dotyczy poz. 19 – Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu instalacji
wodno- parowej wykonanej ze stali kwasoodpornej na odcinku od wytwornicy pary do komory
a resztę instalacji wykonanej z materiałów nierdzewnych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw.
2. Dotyczy poz. 20 - Czy Zamawiający dopuści zawory procesowe sterowane pneumatycznie wykonane z materiałów nierdzewnych a nie ze stali kwasoodpornej?
Zawory wykonane z materiałów nierdzewnych są tańsze w zakupie i w późniejszej eksploatacji, przy zachowaniu podobnej żywotności, jak ma to miejsce przy zaworach ze stali nierdzewnej ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
3. Dotyczy poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu instalacji
pary wodnej z materiałów nierdzewnych a nie stali kwasoodpornej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
4. Dotyczy poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD o
wymaganej przekątnej po stronie załadowczej, a po stronie wyładowczej ekran prezentujący
podstawowe dane w 2 liniach ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Sterylizator parowy duży
1. Dotyczy poz. 17 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu instalacji
wodno- parowej wykonanej ze stali kwasoodpornej na odcinku od wytwornicy pary do komory,
a resztę instalacji wykonanej z materiałów nierdzewnych ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw.
2. Dotyczy poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści zawory procesowe sterowane pneumatycznie wykonane z materiałów nierdzewnych a nie ze stali kwasoodpornej?
Zawory wykonane z materiałów nierdzewnych są tańsze w zakupie i w późniejszej eksploatacji przy zachowaniu podobnej żywotności, jak ma to miejsce przy zaworach ze stali nierdzewnej ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
3. Dotyczy poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu instalacji
pary wodnej z materiałów nierdzewnych a nie stali kwasoodpornej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
4. Dotyczy
poz.
25
Czy
Zamawiający
dopuści
urządzenie
wyposażone
w wyświetlacz LCD o wymaganej przekątnej po stronie załadowczej a po stronie wyładowczej
ekran prezentujący podstawowe dane w 2 liniach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Dotyczy – Opis przedmiotu zamówienia obejmujący modernizację stacji wody demineralizowanej (skrót: DEMI)
1. Czy zamawiający wymaga kompletnej wymiany/rozbudowy instalacji obwodowej wodnej w obrębie SUW?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany wszystkich elementów SUW, pomijając wymianę zbiornika magazynowego wody oczyszczonej 1000l. Zamawiający przewiduję montaż dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 1000l.
Zamawiający wymaga wymiany niżej wymienionych elementów w ramach modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody:
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- filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- zmiękczacz dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością
regeneracji,
- filtr świecowy 20 ",
- osmozer
- montażu lampa bakteriobójcza ultrafioletowa w nowo zamontowanym zbiorniku,
- zespół do automatycznego sterowania pracą lampy,
- zespół hydroforowy,
- sygnalizacja pracy SUW,
- instalacja pomiędzy elementami SUW (umożliwiająca również naprzemienną pracę zbiorników).
Całość proponowanych komponentów dostosowana do wydajnością optymalnego zasilania w
wodę całej centralnej sterylizatorni wraz z zainstalowanymi i nowo instalowanymi urządzeniami.
2. Czy zamawiający wymaga wymiany/doprowadzenia nowej instalacji doprowadzającej wodę ze
stacji uzdatniania wody do centralnej Sterylizatorni?
Odpowiedź: Tak, jeśli wymagają tego urządzenia.
3. Czy zamawiający wymaga wykonanie pętli obiegu wody demineralizowanej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
4. Czy zamawiający wymaga montażu lampy UV w zbiorniku lub na pętli wody demineralizowanej ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga montażu lampy UV w nowym zbiorniku wraz z zespołem automatycznego sterowania pracą lampy.
5. Czy zamawiający określa objętość złoża filtracyjnego znajdującego się po odwróconej osmozie,
aby zapewnić przewodność <5µS?
Odpowiedź: Zamawiający nie określa.
6. Czy zamawiający udostępni szczegółowe badanie wody z określeniem zawartości krzemianów
w wodzie?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie posiada wyniku takiego badania.
7. Czy zamawiający określi, jakie gwarantuje ciśnienie wody zasilającej do stacji uzdatniania wody?
Odpowiedź: Ciśnienie wody zasilającej 3 – 5,5 bara.
8. Czy zamawiający wymaga instalacji kolumny węglowej usuwającej związki organiczne i chlor
wydłużając pracę membran odwróconej osmozy ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany kolumny węglowej wraz z automatycznym płukaniem.
9. Czy zamawiający wymaga instalacji kolumny żwirowej w miejsce starej ?
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany kolumny piaskowej z automatycznym płukaniem.
10. Czy zamawiający wymaga dołożenia do istniejącego zbiornika wody 2000 litrów kolejnego
1000 co pozwolić otrzymać w sumie bufor 3000 ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołożenia drugiego zbiornika o pojemności 1000 l.
11. Czy zamawiający udostępni godzinowe oraz dzienne zapotrzebowanie na wodę wymienionych urządzeń w centralnej Sterylizatorni ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. Należy przewidzieć jednoczesną pracę
wszystkich urządzeń.
Dotyczy wzoru umowy
1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 1 pkt. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:
„2) za rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 %
wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1;
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 5.
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2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 6 ust. 3 o treści:
„3. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej
Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowy dot. pytania jw.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 15 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu
jego ugodowego załatwienia”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg pytania jw. Jednocześnie zamawiający wprowadza modyfikację zał. nr 5.
IV ZESTAW PYTAŃ
Dotyczy zadania nr 2: Myjnie
1. Dotyczy poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną po stronie rozładowczej w monochromatyczny wyświetlacz LCD pokazujący najważniejsze informacje (wybrany program, aktualna faza cyklu, czas pozostały do końca programu etc.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg. pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
2. Dotyczy poz. 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych. Rozwiązanie takie znacząco podnosi koszt zakupu urządzenia, nie eliminując w pełni konieczności nadzoru użytkownika nad urządzeniem.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
3. Dotyczy poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w pomiar przewodności wody w trakcie płukania końcowego? Odpowiednio oczyszczona woda oraz dobrze
dobrane środki chemiczne pozwalają na bezpieczne użytkowanie urządzeń, bez konieczności
stosowania czujników przewodności. Rozwiązanie takie znacząco zwiększa kosz zakupu
urządzenia, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
4. Dotyczy p. 25 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o
mocy 730W i wydajności 295l/min? Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, oferowana przez nas
myjnia nie wymaga stosowania pomp o tak dużej wydajności jak zapisano w SIWZ, dodatkowo zużywając jedynie 15l wo dy na fazę cyklu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg. pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
5. Dotyczy p. 26 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w suszarkę o wydajności 210m3/h? Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oferowana przez nas myjnia zapewnia
doskonałe efekty suszenia przy zastosowaniu suszarki o niższej wydajności
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg. pytania jw. Zamawiający jednocześnie
wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
6. Dotyczy p. 31 – Prosimy o odstąpienie od punktacji p. 36. Wyższa punktacja za pompę spustową nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego. Parametrem istotnym z punktu widzenia
Zamawiającego powinien być czas opróżniania komory, a nie sposób w jaki jest to realizowane. Pompa spustowa jest dodatkowym, potencjalnie awaryjnym elementem, który zwiększa
koszt zakupu urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od punktacji w poz. 36. Zamawiający jednocześnie wprowadza
modyfikację w zał. nr 2.
7. Dotyczy p. 40 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając moc zasilania na
poziomie 38kW? Tego typu moce są charakterystyczne dla myjni tunelowych lub myjni do
kontenerów, a nie dla 12 tacowych myjni narzędziowych. Myjnie narzędziowe o takich pojemnościach posiadają moce na poziomie 15-17kW.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
8. Dotyczy p. 41 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający nie ma wymagań dotyczących
maksymalnych wymiarów oferowanych myjni.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw. Każdy z potencjalnych wykonawców miał możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej i przeprowadzenia
inwentaryzacji pomieszczeń, w których ma być zlokalizowana myjnia.
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Dotyczy: II Wyposażenie
1. Dotyczy p. 5 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z myjniami
wózka o pojemności 10 tac 1/1DIN. W p. 9 SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania myjni o
pojemności 12 tac.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację w zał. nr 2 zad. nr 2 pkt. 9.
2. Dotyczy p. 6 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany wózek
był wyposażony w zdejmowane wszystkie poziomy mycia, co pozwalałoby na mycie większych przedmiotów (np. zestawów ortopedycznych)?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
3. Dotyczy p. 7 – Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie
dotyczące p. 20 części I, Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózka w system automatycznej identyfikacji RFID?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
4. Dotyczy p. 9 – Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający odstąpi
od wymogu dostarczenia wraz z myjnią wózka o pojemności 8 tac 1/1 DIN?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
5. Dotyczy p. 13 – Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie
dotyczące p. 20 części I, Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózka w system automatycznej identyfikacji RFID?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
6. Dotyczy p. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek pozwalający na mycie 2 zestawów
do chirurgii małoinwazyjnej, wyposażony w 40 przyłączy do narzędzi rurowych oraz 4 tac wielkości 1/1 DIN ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązaniae wg pytania jw.
7. Dotyczy p. 20 – Prosimy o doprecyzowanie czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie
dotyczące p. 20 części I, Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózka w system automatycznej identyfikacji RFID ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Dotyczy: Gwarancja i obsługa serwisowa
1. Dotyczy p. 6 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia zdalnej diagnostyki z możliwością rejestracji i odczytów online rejestrów błędów oraz monitorowaniem systemu? Rozwiązanie takie w znaczący sposób podnosi koszty zakupu urządzenia oraz wymaga zewnętrznego dostępu do szpitalnej sieci informatycznej, co niesie za sobą ryzyko potencjalnego
włamania.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu z pkt. 6 rozdz. II zał. nr 2 zad. nr 2. Zamawiający
jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Dotyczy: Rozdział III – dodatkowe informacje
Dotyczy p. 11 – Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju dokumentu potwierdzającego utylizację
zdemontowanej myjni oczekuje Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiając wykreśla p. 11 z rozdziału III dodatkowe informacje. Jednocześnie zamawiający informuje, że pkt. 2).4. z rozdz. I zał. nr 2 zad. nr 2 ulega modyfikacji na poniższy:
Utylizacja potwierdzona odpowiednim dokumentem zdemontowanej myjni
Wykonawca zdemontuje dotychczas używaną
przez Zamawiającego myjnię do pomieszczenia Tak, załączyć
znajdującego się w siedzibie Zamawiającego na do dostawy
poziomie o jedną kondygnację niżej i w odległości protokół utylizacji
do 200 m od miejsca demontażu. Zdemontowane
urządzenie może zostać rozkolportowane. Trasa
transportu zdemontowanej myjni nie przechodzi
przez klatkę schodową.

–––

V ZESTAW PYTAŃ
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 70 dni od daty
zawarcia umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 65 dni.

7/9

Pytanie nr 2 (dot. Załącznik nr 2a)
Czy Zamawiający dopuści prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciągu tygodnia
pracy Centralnej Sterylizatorni, w sposób niezakłócający w żaden sposób wytwarzania wody
zmiękczonej i demineralizowanej?
Z doświadczenia naszej firmy i wielu zrealizowanych instalacji stacji uzdatniania wody w działających
obiektach służby zdrowia oraz przemysłowych, modernizację stacji uzdatniania wody można
przeprowadzić stopniowo wymieniając poszczególne elementy podczas pracy stacji uzdatniania wody
(krótkotrwałe wyłączenia instalacji) zapewniając odpowiednią ilość wody w zbiorniku buforowym wody
demineralizowanej oraz tymczasowym zbiorniku wody zmiękczonej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zał. nr 2a dopuszcza prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w ciągu tygodnia pracy Centralnej Sterylizatorni, w sposób
niezakłócający w żaden sposób wytwarzania wody zmiękczonej i demineralizowanej.
Pytanie nr 3 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe)
Czy Zamawiający wymaga, aby obydwa sterylizatory parowe były wyprodukowane przez
jednego producenta?
Rozwiązanie takie znacząco ułatwia przyszłą eksploatację oraz zmniejsza koszty obsługi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej w związku ze stosowaniem takich samych materiałów
eksploatacyjnych i zużywalnych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
Pytanie nr 4 (dot. Załącznik nr 2, Zadanie nr 1 – Sterylizatory parowe wysokotemperaturowe,
rozdział I, 1) sterylizator mały, pkt. 22)
Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o mocy wytwornicy pary nieznacznie
przewyższającej wymaganie i wynoszącej 24kW?
Moc wytwornicy pary przekracza wymaganie tylko o 1,5 kW. Jednak ze względu na
proponowany przez naszą firmę drugi sterylizator o mocy wytwornicy pary 48 kW, całkowita moc obu
wytwornic pary jest znacznie poniżej dopuszczonej przez Zamawiającego – dopuszczona 77,5 kW,
proponowana przez naszą firmę 72 kW.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wg. pytania jw. Zamawiający jednocześnie wprowadza modyfikację w zał. nr 2.
Pytanie nr 5 (załącznik nr 2a do umowy, zad. 1 – opis modernizacji stacji wody DEMI)
Czy Zamawiający wymaga wymiany w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody:
- filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem
- zmiękczacz dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością
regeneracji,
- filtr świecowy 20 ",
- osmozer (wydajność ok.
- zbiornik magazynowy wody oczyszczonej 1000 l,
- lampa bakteriobójcza ultrafioletowa,
- zespół do automatycznego sterowania pracą lampy,
- zespół hydroforowy,
- sygnalizacja pracy SUW,
- instalacja pomiędzy elementami SUW.
Całość proponowanych komponentów dostosowana wydajnością do optymalnego zasilania w wodę
całej centralnej sterylizatorni wraz z urządzeniami.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany wszystkich elementów , pomijając wymianę zbiornika
magazynowego wody oczyszczonej 1000 l. Zamawiający przewiduję montaż dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 1000l.
VI ZESTAW PYTAŃ
1. Zwracamy się z zapytaniem , czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności
1,5 STE – 175 l, pozwalający na jednorazowe umieszczenie 2 – ch długich koszy o wymiarach
600 x 400 x 200 mm lub 1 kosza 1 STE i drugiego 1/2 STE ?
Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
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2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizatory o łącznej mocy poniżej mocy sumarycznej wymaganej w SIWZ.W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie.
Odp.: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ dot. pytania jw.
UWAGA
Mając na uwadze korektę SIWZ – w wyniku powyższych odpowiedzi – zamawiający jednocześnie
podaje, iż w związku z tym zostaje zmieniony termin składnia i otwarcia ofert na następujący – jn.
● Termin składania ofert do dnia: 23.09.2020r. godz. 11:00.
● Termin otwarcia ofert, dnia:
23.09.2020r. godz. 11:15.
● Termin wniesienia wadium do: 23.09.2020r. godz. 11:00.
Podstawa prawna korespondencji: art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo
zamówień publicznych’’ (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).
Z a ł ą c z n i k i – po modyfikacji
1.
2.
3.
4.
5.

SIWZ dot. postępowania: DZP PN / 38 / 2020
Zał. nr 1 projektu umowy – zad. 1 (sterylizatory) kosztorysowy druk.
Zał. nr 2 projektu umowy – zad. 1 (sterylizatory) / opis przedm. zam.
Zał. nr 2 projektu umowy – zad. 2 (myjnie) / opis przedmiotu zam.
Zał. nr 5 SIWZ – projekt umowy po modyfikacji.

Z u p o wa żn i e n ia
Dy re k t o ra W o je wó d zk i e g o S zp i t a l a
i m . Ś w. O jc a P i o w P r z e m yś l u
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem

Piotr Domiczek

Jednocześnie wnoszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji na
nr faksu: 16 677 50 64 lub e-mailem: dzp@wszp.pl oraz podanie informacji jn. – dot. postępowania
nr: DZP/38/PN/2020.
1. Otrzymaliśmy (podać ilość stron):
...............................................................
2. Data otrzymania:
...............................................................
Podstawa prawna: art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020).
…………………….…………………………
Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.
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