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MCLChPiG –Gr.IV A/20PN/2016 
 

Otwock, dn. 07.10.2016r 
 

 
Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu  medycznego znak 
sprawy 20 /PN/2016   
  
Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 
 
Dotyczy Pakiet 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jedną pompę dozującą środek myjąco-płuczący o 

właściwościach zmiękczających ?  

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ładowane od przodu poprzez automatyczne drzwi uchylne z 

kołnierzem, umożliwiające wylewanie nieczystości np. wiaderek od mopa do komory urządzenia bez 

rozchlapywania ? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .  

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności  48,9 litra umożliwiającą jednoczesne 

umieszczenie w komorze basenu z pokrywką oraz kaczki ? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym opróżnianiem naczyń podczas zamykania 

drzwi komory ? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

5. Czy w przypadku urządzenia z dwoma pompami dozującymi środki chemiczne, Zamawiający wymaga 

miejsca na dwa pojemniki ze środkami wewnątrz urządzenia ? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody:  

a/ program ekonomiczny – do 13 litrów/ cykl  

b/ program podstawowy –do 19,5 litrów/ cykl ? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

 



Dotyczy Pakietu C – Szafa bronchoskopowa (do przechowywania endoskopów) – 1 szt. 
 
1. Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę 1 skrzydłową? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

2. Ad. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wykonaną ze stali kwasoodpornej, nie malowaną 
proszkowo? Jest to rozwiązanie znacznie trwalsze i łatwiejsze do utrzymania higieny niż opisane w SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego :  Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 
 
3. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wysokości 2.300 mm, co nieznacznie odbiega od 

zapisów SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

4. Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o szerokości 970 mm, co nieznacznie odbiega od 
zapisów SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

5. Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o głębokości 800 mm, co nieznacznie odbiega od 
zapisów SIWZ? 
W szafie o podanych w SIWZ wymiarach w pkt. 5, 6, 7 - nie ma możliwości bezpiecznego i higienicznego 
przechowywania 10 endoskopów elastycznych. 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

6. Ad. 8 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana szafa była wyposażona w system filtrów powietrza z 
czego przynajmniej jeden będzie filtrem absolutnym HEPA klasy min. H14? W przypadku gdy szafa nie 
będzie wyposażona w filtry, wentylator będzie zasysał powietrze z pomieszczenia, które doprowadzi do 
skontaminowania przechowywanych endoskopów. Spowoduje to konieczność ich ponownej dezynfekcji 
przed przeprowadzeniem zabiegu. 

Odpowiedź Zamawiającego :  Zamawiający oczekuje zastosowania filtra HEPA. 
 
7. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wyposażoną w tace ociekowe? Rozwiązanie takie 

powoduje powstawanie siedlisk mikroorganizmów, które mogą prowadzić do ponownego skażenia 
przechowywanych instrumentów. Oferowana przez nas szafa dzięki nowoczesnej konstrukcji, zgodnej z 
normą EN ISO 16442, nie wymaga stosowania tac ociekowych. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 
  
8. Ponieważ od maja 2015 obowiązuje norma dotycząca konstrukcji i wymagań stawianych szafom do 

przechowywania endoskopów elastycznych - EN ISO 16442, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana 
szafa spełniała wymagania tej normy? 

Odpowiedź Zamawiającego :  Nie, Zamawiający nie wymaga  . 

 
Dotyczy Pakietu 2C: 
Czy Zamawiający może sprecyzować opis podany w pkt4? Szafa ma być wykonana ze stali nierdzewnej czy ma 
być metalowa malowana proszkowo . 
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje opis Pakietu  2C  w poz.4 : szafa metalowa 
malowana proszkowo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl  


