
A.AT. 381/5/2019 Opole Lubelskie, 25 lipca 2019 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ 

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z .o. o., zgodnie  z  art.  38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia  2004  r.  –Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018r.  poz.  1986ze   zm.  -dalej  ustawa)  w  postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na Zakup myjni dezynfektora
narzędzi  w  ramach  realizacji  projektu  nr  RPLU.13.01.00-06-0017/18  pn.  ,,Optymalizacja  usług  medycznych
w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi
priorytetowej  13  Infrastruktura  społeczna,  Działania  13.1  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  RPO  WL  udziela
następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ:

Pytanie nr 1. Dot. pkt.  2- Czy Zamawiający dopuści myjnię o wym.:  szer. 650 mm wys.:  1685 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2. Dot. pkt. 3- Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 200 litrów przy zachowaniu wymaganej ilości tac na 
jednorazowy wsad?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 3. Dot. pkt. 4- Czy Zamawiający dopuści komorę o wym.:  gł. 580x wys.600x szer. 540 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 4. Dot. pkt. 5- Prosimy o dodanie słowa minimum przy oznaczeniu klasy filtra
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść zał. nr 1 i 2b Siwz poz. 5 poprzez dodanie słów minimum przy oznaczeniu klasy 
filtra.

Pytanie nr 5. Dot. pkt. 11- Prosimy o dopuszczenie myjni w energooszczędnym układem ogrzewania z całkowitym 
maksymalnym poborem mocy wynoszącym 8,25 kW?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr 6. Dot. pkt.  14- Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji w tym 3
najczęściej  używane wybierane za pomocą 3 dedykowanych klawiszy pod które może zostać zapisany dowolny program
mycia i dezynfekcji?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr 7. Dot. pkt. 15- Czy Zamawiający dopuści kolorowy panel sterownia o przekątnej 3,5”  na którym prezentowane 
są wszelkie niezbędne informacje o wykonywanym cyklu mycia i dezynfekcji
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr 8. Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający wymaga aby podłączone standardowe kanistry z detergentami były umieszczane
wewnątrz urządzenia bez konieczności wystawienia ich na zewnątrz lub stosowania niestandardowych opakowań ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9. Dot. pkt. 29- Prosimy o dopuszczenie wysokowydajnej pompy cyrkulacyjnej o mocy 600 l/min zapewniającej 
prawidłowe parametry mycia.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, 24-300 Opole Lubelskie, NIP 7171830083, REGON 431019069
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Pytanie  nr  10.  Dot.  pkt.  31-  Prosimy  o  doprecyzowanie  co  zamawiający  rozumie  poprzez  podwójny  przycisk
bezpieczeństwa ?
Odpowiedź: Przycisk bezpieczeństwa umiejscowiony zarówno po stronie za- i wyładowczej.

Pytanie nr 11. Prosimy o dopuszczenie tac zgodnych z ogólnie przyjętym standardem dla tac do myjni narzędziowych tj. DIN 
1/1 lub DIN ½.  Obecnie wymagane tace jak i opis myjni jednoznacznie wskazuje na jednego producenta FRANE FINLAND Oy,
dystrybuowanego wyłącznie przez SMS Sp. z o.o.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytania do wzoru umowy:

Pytanie  nr   12. Czy  Zamawiający  widzi  możliwość  zastąpienia  w  §  6  ust.  1.1  lit.  b)  użytego  określenia  „opóźnienia”
określeniem „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy w ww. zakresie.

Pytanie nr  13.  Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 7 ust. 5 po słowach „48 godzin” słów „w dni robocze”?
Odpowiedź: Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy we wskazanym zakresie. 

Pytanie  nr   14. Czy  Zamawiający  widzi  możliwość  zmiany  §  7  ust.  8  poprzez  nadanie  mu  brzmienia:
„Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad Zamawiający może złożyć, gdy wada nie da się usunąć, gdy Wykonawca nie
usunął wady w terminie, o którym mowa w ust. 7, a jego przekroczenie wyniosło 5 dni roboczych lub gdy wada ujawniła się
w rzeczy, która była już przedmiotem trzykrotnej naprawy. 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy w ww. zakresie.

Pytanie nr  15. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust. 1 i dodanie 
ust. 2 o treści:
„2.  Przed  wdaniem się  w spór  sądowy strony zobowiązują  się  do przeprowadzenia  negocjacji  w celu jego  ugodowego
załatwienia”.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy  w ww. zakresie.

Pytanie nr  16. Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 r.?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr  17. Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści myjnię o szerokości 650 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr  18. Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści myjnię o pojemności komory 234 litry ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr  19. Ad. 4 Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach komory 550x620x685mm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr  20. Ad. 12 Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie jakim jest komora o pojemności 12 DIN ?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr  21. Ad. 15 Czy Zamawiający dopuści myjnię z wyświetlaczem dotykowym, kolorowym o przekątnej 4,3” ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr  22. Ad. 17 Czy Zamawiający dopuści zamiast 4 wyjmowanych półek, nowocześniejsze rozwiązanie? Oparte ono
jest  na  wózkach  wsadowych,  posiadających  system  wyjmowanych  półek.  Większość  producentów  proponuje  takie
rozwiązania.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.
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Pytanie  nr   23. Ad.  19  Czy  Zamawiający  odpowiadając  pozytywnie  na  poprzednie  pytanie  zrezygnuje  z  wymagania
„Automatycznie podłączane / zamykane złącza ramion myjących” ? , ponieważ to oferowane przez nas rozwiązanie (wózek
wsadowy) posiada zintegrowany system złączy ramion myjących?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr  24. Ad. 24 Czy Zamawiający zgodnie z wymaganiami odnośnie mycia i dezynfekcji sprzętu anestezjologicznego 
wymaga dostarczenia dodatkowego wózka wsadowego do tego przeznaczonego?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr  25. Ad. 28 Czy Zamawiający dopuści wysokowydajną pompę cyrkulacyjną o wydajności 600 l/min? Wydajność 
pompy nie jest jedynym parametrem wpływającym na jakość procesu mycia. Jest ona dostosowana przez producenta tak 
aby spełnić wymagania wszelkich norm i aby proces był w pełni efektywny.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr  26. Ad. 31 Czy Zamawiający dopuści wymiary tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 które wynoszą 480x250x50 
mm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie  nr   27.  Proszę  Zamawiającego  o  sprecyzowanie  jakiego  rodzaju  urządzenia  optyczne  ma  na  myśli,  czy  są  to
urządzenia np. Kanałowe?
Odpowiedź: Endoskopy sztywne, nie kanałowe.

Pytanie nr  28. Czy Zamawiający dopuści funkcjonalny stojak do mycia butelek, który nie wymaga dodatkowych uchwytów ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr  29. Czy Zamawiający dopuści wymienny wkład do wózka wsadowego, przeznaczony dla endoskopów sztywnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr  30.  Ad. 32 Czy zamawiający dopuści stację uzdatniania wody o parametrach dostosowanych do oferowanego
urządzenia?
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  wszystkich  parametrów  określonych  w  opisie
przedmiotu zamówienia

Pytanie nr  31. Czy zamawiający dopuści możliwość modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody zasilającej sterylizator
tak aby służyła również do zasilania oferowanej myjni?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

Pytanie nr 32 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 2
Czy  zamawiający  dopuści  urządzenie  o  wymiarach  650x700x1850[mm][SxGxW]  ?  Wymiary  szerokości  oraz  wysokości
nieznacznie  różnią  się  od  pierwotnie  wymaganych  przez  zamawiającego,  a  przede  wszystkim  są  one  mniejsze  także
zdecydowanie umożliwiają montaż urządzenia w miejscu instalacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 33 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 3
Czy  zamawiający  dopuści  urządzenie  o  pojemności  komory  myjącej  265L  ?  Objętościowo  większa  komora  urządzenia
pozwala  na  bardziej  ergonomiczne  wykorzystanie  myjni  -  umieszczanie  w  niej  gabarytowo  większych  narzędzi  na
poszczególnych poziomach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 34 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 4
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory 560x585x800[mm][SxGxW] ?
Wymiary szerokości oraz długości komory z punktu widzenia użytkownika nie mają znaczenia z uwagi na standaryzowanie
wymiarów tac DIN. Ważnym jednak wymiarem jest wysokość komory, dzięki której możemy na tacach umieszczać wyższe
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przedmioty. Wykonawca oferuje urządzenie wyposażone w komorę o około 20 cm wyższą od wymagań zamawiającego jest
to zatem rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia użytkownika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 35 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 5
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wysoko skuteczny filtr HEPA klasy H14 ?
Filtr HEPA H13 pierwotnie wymagany przez zamawiającego charakteryzuje się skutecznością całkowitą na poziomie 99,95% ,
natomiast filtr HEPA w klasie H14 to skuteczność na poziomie 99,99%, co za tym idzie jest to rozwiązanie korzystniejsze
z punktu widzenia użytkownika.
Odpowiedź: Wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie nr 36: Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 11
Czy zamawiający dopuści urządzenie o całkowitej mocy pobieranej 11,4 kW ?
Jest to rozwiązanie równoważne. Zamawiający wymaga urządzenia o maksymalnej mocy 13 kW w związku z czym można
twierdzić, iż dysponuje przyłączem elektrycznym w miejscy instalacji odpowiednim dla takiej mocy. Przyłącze elektryczne
odpowiednie dla mocy 13 kW biorąc pod uwagę dobrane odpowiednio przekroje przewodów zasilających winno zatem być
także odpowiednie dla urządzenia o mocy 11,4 kW.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 37 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 13
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe bez wykorzystania 
sterownika PLC ? Zaawansowane sterowniki mikroprocesorowe wykorzystywane w oferowanej myjni są sprawdzonym 
rozwiązaniem, które z powodzeniem stosowane jest w dezynfektorach od wielu lat. Wykorzystywanie w myjniach 
sterowania PLC jest rozwiązaniem bardzo kosztownym zarówno przy zakupie myjni, a także w późniejszym okresie 
serwisowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr 38 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 28
Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę cyrkulacyjną o wydajności 626L/min ?
Konstrukcja komory urządzenia wraz z całym systemem cyrkulacyjno-natryskowym została zaprojektowana w sposób 
gwarantujący efektywnie mycie narzędzi chirurgicznych przy wykorzystaniu pompy o wydajności 626L/min, dlatego 
rozwiązanie to jest równoważne z wymaganiami zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia treści opisu przedmiotu zamówienia w ww. zakresie.

Pytanie nr 39 Dotyczy: Załącznik nr 1 Do SIWZ –myjnia dezynfektor narzędzi – pkt. 32
Prosimy o doprecyzowanie wymagań zamawiającego odnośnie stacji uzdatniania wody.
Samo pojęcie „uzdatnianie wody” nic nie precyzuje. Woda może być uzdatniania na wiele sposobów w zależności od 
wymaganego końcowego produktu.
Prosimy o doprecyzowanie poniższych niejasności:
� Czy zamawiający wymaga aby woda w stacji była tylko zmiękczana czy także demineralizowana ?
� Czy stacja uzdatniania wody ma być wykorzystywana tylko dla przedmiotowej myjni dezynfektora ?
� Czy stacja ma zaopatrzać myjnię w wodę zarówno zmiękczoną jak i demineralizowaną czy tylko jedną z nich ?
� Czy zamawiający pisząc „zbiornik ciśnieniowy o pojemności 110 l +/-5%” miał na myśli pojemność neXo czy bruXo ?
W przypadku gdyby zamawiający z różnych powodów nie będzie w stanie określić wyżej zapisanych parametrów oraz dla 
samej korzyści zamawiającego wnosimy o zmianę zapisu „Stacja uzdatniania wody o wydajności 20-22 l/h i zbiornikiem 
ciśnieniowym o pojemności 110 l +/-5%” na zapis „Stacja uzdatniania wody odpowiednia dla oferowanej myjni 
dezynfektora”
Odpowiedź:  Pod pojęciem wody uzdatnionej należy rozumieć wodę zmiękczoną, zdemineralizowaną i poddaną procesowi
odwróconej osmozy. Woda będzie wykorzystywana do końcowego płukania w myjni. Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 110
l neXo.

Wyżej wymienione wyjaśnienia zostają włączone do treści SIWZ i stanowią integralną jej treść. Dotychczasowe  wymagania
w zakresie przedmiotu zamówienia  wymienione w zał.  nr  1 i  w zał.  nr  2b do SIWZ na mocy niniejszego pisma ulegają
odpowiedniej modyfikacji.
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Jednocześnie zmianie zmianie ulega:
1) termin składania ofert podany w rozdz. XI ust. 1 SIWZ na następujący: 

do dnia 31.07.2019 r. do godz. 11:00

2) termin otwarcia ofert podany w rozdz. XI ust. 6 SIWZ na następujący: 

w dniu 31.07.2019 r. o godz. 11:15

Miejsce  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  pozostałe  zapisy  SIWZ  nie  ulegają  zmianie.  Zamawiający  wprowadza  również
adekwatne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

           Prezes Zarządu 
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o.

                    /-/
           Beata Kocięcka

Wyk. w 2 egz.:
1. Adresat
2. a/a- P.W
Opr. P.W 

2 


