Warszawa, dnia 07.08.2015r.

Nr sprawy SPZOZ.U.546/2015
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup urządzeń do sterylizacji
i dezynfekcji” (Nr sprawy SPZOZ.U.546/2015 wpłynęło zapytanie do SIWZ.
Treść zapytania wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 03.08.2015r.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie sterylizatora parowego do oddzielnego
pakietu? Pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie Oferentów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie sterylizatora parowego do
oddzielnego pakietu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, Zamawiający
dopuszcza do składania ofert częściowych zgodnie z wydzielonym częściami -pakietami.
Opis i podział na pakiety został zawarty w zmodyfikowanym formularzu „OPIS
WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” stanowiącym załącznik nr 1a i b do
SIWZ. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia (II Pakiety), bądź
na poszczególne wydzielone części -pakiety.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji sterylizatora
parowego do 12 tygodni? Oferowane urządzenie produkowane jest na zamówienie, co
wydłuża termin dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator parowy o wymiarach:
Wysokość 1720 mm, szerokość 800 mm, głębokość 825 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści sterylizator o maksymalnych wymiarach:
- szerokość: 60 cm
- głębokość: 90 cm
- wysokość: 172 cm.
4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej mocy zasilania 9 kW?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 z dnia 05.08.2015r.
Dot. Załącznik nr 1b do SIWZ myjnia endoskopowa pkt. 28
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania autoryzacji serwisu oferenta przez
producenta urządzenia? Wymóg ten ogranicza potencjalną liczbę oferentów mogących
złożyć ofertę zaś pkt. 34 (wymóg autoryzowanego punktu serwisowego na terenie Polski)
gwarantuje Zamawiającemu obsługę serwisową w autoryzowanym przez producenta
punkcie na terenie Polski.
Odpowiedź: Tak, w przypadku myjni endoskopowej Zamawiający odstąpi od wymogu
posiadania autoryzacji serwisu oferenta przez producenta urządzenia o którym mowa w
pkt. 28 załącznika nr 1b do SIWZ.

Zapytanie nr 3 z dnia 05.08.2015r.
1. Poz. 6 – Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez proces w
temperaturze pokojowej? Czy proces realizowany w temperaturze 30-35 0C jest
akceptowany przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli temperaturę otoczenia.
2. Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie działające w oparciu o środki
bazujące na tlenie aktywnym (kwasie nadoctowym), w którym proces dezynfekcji trwa
6 min? Czas trwania procesu dezynfekcji nie zależy od konstrukcji urządzenia, ale od
zastosowanych środków chemicznych i to zalecenia ich producentów stanowią
podstawę do ustawienia parametrów procesu mycia i dezynfekcji. W oferowanej przez
nas myjni czas trwania całego procesu mycia, dezynfekcji, płukania i suszenia kanałów
jest na poziomie 22 min.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
3. Poz. 9 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli tylko dezynfekcję i
płukanie bez etapu mycia i przedmuchiwania kanałów? Rozwiązanie takie jest
niebezpieczne zarówno dla pacjenta jak i personelu Zamawiającego. Oferowana przez
nas myjnia zapewnia pełen cykl mycia, dezynfekcji, płukania i przedmuchiwania
kanałów w ciągu 22 min.
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli dezynfekcję, przedmuchanie, płukanie i
przedmuchanie.
4. Poz. 12 - Prosimy o doprecyzowanie, czy etapy płukania (min. 2 krotne) powinny być
uwzględniane w czasach wymaganych w p. 8 i 9 SIWZ?
Odpowiedź: Czas podany w punkcie 8 nie uwzględnia płukania w pkt 9 1 płukanie.
5. Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w
wyjmowany kosz? W oferowanej przez nas myjni endoskop umieszczany jest
bezpiecznie bezpośrednio w komorze mycia i tam podłączany do systemu myjącosuszącego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

6. Poz. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w kolorowy
wyświetlacz dotykowy, w którym komendy i kolejne kroki procesu prezentowane są w
postaci ikonograficznej, a nie tekstowej? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej
przyjazne dla użytkownika niż dwuliniowy wyświetlacz tekstowy
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w kolorowy
wyświetlacz dotykowy, pozostałe parametry bez zmian.
7. Poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym proces opiera się
na jednokrotnym użyciu środków chemicznych? Jest to
rozwiązanie dużo
bezpieczniejsze dla personelu, szpitala oraz pacjenta, niż wielokrotne stosowanie tych
samych środków dezynfekcyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
8. Poz. 23 - Prosimy o doprecyzowanie, jaki powinien być czas dezynfekcji endoskopu?
W p. 8 SIWZ Zamawiający wymaga, by czas procesu dezynfekcji nie przekraczał 8 min.,
zaś w p. 23 czas ten nie powinien przekraczać 15 min. Która wartość jest właściwa?
Odpowiedź: W punkcie 8 podany jest wymagany czas dezynfekcji nie uwzględniający
płukania, w pkt. 23 czas uwzględniający płukanie wstępne, przedmuchiwanie, dezynfekcje
i płukanie końcowe.
9. Poz. 30 - Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma się odbywać dezaktywacja płynu
dezynfekcyjnego przed jego usunięciem do kanalizacji? Wg. naszej wiedzy płyny
dezynfekcyjne stosowane do dezynfekcji endoskopów elastycznych powinny być
dopuszczone do obrotu w Polsce przez odpowiednie instytucje i nie wymagają
dodatkowej dezaktywacji.
Odpowiedź: Po osiągnięci maksymalnej liczby cykli płyn ma zostać automatycznie
zneutralizowany.
10. Poz. 31 - Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jedynie kontroli
przepływu środka w kanałach czy również kontroli ciśnienia w kanałach? W przypadku
gdyby kanał był częściowo zablokowany, to pojedynczy czujnik przepływu nie jest w
stanie wykryć takiej blokady, zaś czujnik ciśnienia zarejestruje jego wzrost i uruchomi
odpowiedni alarm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie do wymagań SIWZ
Dotyczy warunku wiedzy i doświadczenia – Zadanie nr 3 –myjnia endoskopowa:
1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
przedłożenie wykazu dostaw na jedną dostawę, montaż i uruchomienie
wyposażenia Centralnej Sterylizatorni na kwotę 1 652 711,31 zł., w tym dostawa
sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem na kwotę 334 368,00 zł., dostawa
myjni dezynfektor do narzędzi szt. 3 z wyposażeniem na kwotę 496 715,76 zł?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 4 z dnia 05.08.2015r.
Dot. Załącznik nr 1a do SIWZ Sterylizator parowy nieprzelotowy o pojemności komory 6070 litrów, pkt. 30
Czy Zamawiający dopuszcza załączenie dla Stacji Uzdatniania Wody deklaracji zgodności
producenta? Urządzenie to nie jest Wyrobem Medycznym i nie podlega certyfikacji przez
jednostkę notyfikacyjną.
Odpowiedź: Tak, w przypadku Stacji Uzdatniania Wody do sterylizatora parowego
Zamawiający dopuszcza przedstawienie jedynie deklaracji zgodności producenta.
Zamawiający informuje, że na skutek udzielonych odpowiedzi doszło do modyfikacji
zapisów SIWZ. Zmodyfikowana wersja SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie
Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „Zamówienia”.

