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MCLChPiG –Gr.IV A/18PN/2016 
 

Otwock, dn. 04.10.2016r 
 
 
 
 

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń 
medycznych znak sprawy 18 /PN/2016   
 
Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 

 
 Dotyczy Pakietu B – Nóż harmoniczny 

1. Czy Zamawiający w module elektrochirurgicznym, w pkt 19 miał na myśli „system zamykania 
naczyń moc max 350W”? 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Tak, Zamawiający wymaga w poz. 19 zaoferowania  systemu zamykania naczyń o mocy maksymalnej  
350W, a nie jak podał w opisie ( minimalnej). 
 

Dotyczy Pakietu C – Myjnia do endoskopów  
 
1. Ad. 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w wysuwany kosz do mycia 

endoskopu, nie wyposażony w rolki? Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z 
zapisami SIWZ. Użycie rolek powoduje, iż mogą się w ich wnętrzu osadzać zanieczyszczenia, które 
mogą wywoływać powtórną kontaminację mytych instrumentów. Usunięcie zanieczyszczeń z tak 
wąskich elementów jest praktycznie niemożliwe. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 

2. Ad. 6 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający pisząc o kontroli szczelności endoskopu w 
czasie każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji ma na myśli, by urządzenie w sposób ciągły 
prowadziło test szczelności? Na rynku są też dostępne myjnie, które przeprowadzają test szczelności 
tylko punktowo na początku każdej z faz procesu mycia i dezynfekcji. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiający doprecyzowuje iż kontrola szczelności endoskopu w czasie każdego etapu procesu mycia i 
dezynfekcji była prowadzona w sposób ciągły  . 
 
3. Ad. 10 – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia 

przeprowadzała również fazę suszenia endoskopu?  
Odpowiedź Zamawiającego :  

Nie, Zamawiający nie wymaga aby zaoferowana myjnia przeprowadzała również fazę suszenia 
endoskopu . 
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4. Ad. 10 – Czy faza suszenia powinna obejmować również suszenie powierzchni zewnętrznych czy 
tylko kanałów endoskopu? 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie. 
5. Ad. 16 – Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być uzdatniana woda 

procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o dopuszczenie innych 
sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw takich filtrów znacznie 
skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV, ponieważ wychwytuje również zanieczyszczenia stałe 
mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 

 
6. Ad. 22 – Ponieważ w p. 22 SIWZ Zamawiający przywołuje francuskie normy techniczne (NFT 72-

300 oraz NFT 72-170) oraz wytyczne niemieckiego stowarzyszenia DVV, które dotyczą badań 
skuteczności bójczej dla środków chemicznych, a nie dla urządzenia, a jednocześnie w p. 28 SIWZ 
Zamawiający podaje wymagania odnośnie skuteczności bójczej wg. norm europejskich (które są 
ważniejsze od norm krajowych i/lub technicznych) prosimy o odstąpienie od wymogu p. 22. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Biorąc pod uwagę pkt22 i 28 SIWZ Zamawiający podał przykłady norm mając na myśli potwierdzenie 
skuteczności dezynfekcji dla urządzenia i dla środków do dezynfekcji.. Wobec zapisu w pkt. 28 
dopuszcza się odstąpienie od wymogu w pkt. 22.  
 
7. Ad. 30 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system monitorująco-raportujący 

poprawność mycia i dezynfekcji działający w oparciu o kody kreskowe, a nie chipy RFID? 
Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest identyczne z opisanym w SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 

 
8. Ad. 31 – Czy Zamawiający dopuści do oceny system bez komend głosowych? Myjnie endoskopowe 

powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje, a 
nie przypadkowe osoby, nie ma więc konieczności, aby system podawał komendy głosowe. 
Rozwiązanie takie w dłuższym okresie czasu, gdy czynności związane z podłączeniem instrumentów 
stają się niemal automatyczne, powoduje rozdrażnienie personelu i bardziej zakłóca pracę niż ją 
wspomaga. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy . 
 
9. Ad. 33 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 33 na: Czas reakcji serwisu 48h w dni 

robocze? Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, iż zgłoszenie awarii w Piątek o 
godz. 18 powinno spowodować przyjazd serwisanta najpóźniej do Niedzieli do godz. 18, co jest 
fizycznie niewykonalne. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Tak, Zamawiający doprecyzowuje wymóg, aby reakcja serwisu następowała w ciągu 48 godzin w dni 
robocze . 

 
Dotyczy projektu umowy 
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 9 ust. 1 poprzez usunięcie z niego treści: 

„niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego aparatu”? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

 
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kar umownych: 

- w § 9 ust. 1 z 0,2% do 0,1% i z 10% do 5%, 
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- w § 9 ust. 3 z 0,2% do 0,1%, 
- w § 9 ust. 5 z 10% na 5%? 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

 
1. Dot. Pakietu C opis przedmiotu zamówienia lp. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres 

dostępności części zamiennych liczony był od daty dostawy zgodnie z projektem umowy par. 5 
ust. 17 i załącznikiem nr 5 do SIWZ? Lub czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostępność części 
zamiennych wynosiła 8 lat od momentu zakończenia produkcji danego sprzętu? 

Odpowiedź Zamawiającego :  
     Tak, Zamawiający doprecyzowuje i ujednolica wymóg .aby aby dostępność części zamiennych 
wynosiła 8 lat od daty dostawy  danego sprzętu . 

2. Dot. Pakietu C opis przedmiotu zamówienia lp. 33 oraz projekt umowy par. 5 ust. 8 Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę aby reakcja serwisu następowała w terminie 72h w dni robocze? 

Odpowiedź Zamawiającego 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

3. Dot. Pakietu C opis przedmiotu zamówienia lp. 33 oraz projekt umowy par. 5 ust. 8 Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dni robocze? 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Tak, Zamawiający doprecyzowuje wymóg, aby reakcja serwisu następowała w ciągu 48 godzin w dni 
robocze  

 
4. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy bez 

wymiany części wynosił 7 dni roboczych? 
Odpowiedź Zamawiającego :  

Nie ,Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy . 
 

5. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 10 i 12 Ze względu na gabaryty urządzenia oraz skomplikowane 
podłączenie myjni endoskopowej do mediów Szpitalnych (woda, zasilanie trójfazowe, kanalizacja, 
sieć komputerowa) prosimy o wykreślenie  punktu 10 i 12 dla pakietu C: Myjnia do endoskopów. 
Wszystkie myjnie naprawiane są na miejscu w siedzibie Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiając wyraża zgodę i wykreśli pkt 10 i 12 w par.5 z umowy na dostawę myjni endoskopowej . 
 

6. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 6 Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o trzy wymiany tej 
samej części/podzespołu, będące konsekwencją naprawy gwarancyjnej. 

Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie chodzi o wymiany będące konsekwencją naprawy gwarancyjnej . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : 
Strona internetowa Zamawiającego ; www.otwock-szpital.pl  
 
 
 
 
 
 


