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MCLChPiG –Gr.IV A/20PN/2016 
 

Otwock, dn. 11.10.2016r 
 

 
Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, znak 
sprawy 20 /PN/2016   

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania 

Płuczko-dezynfektor – 1 szt. 

Pytanie 1, pkt 13 

 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max. szerokości wynoszącej 70 cm? 

Parametr oferowany nieznacznie tylko odbiega od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

Pytanie 2, pkt 20 

 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zasilaniem elektrycznym 400 V, 50 Hz i mocy 5,5 kW? 

Oferowana moc urządzenia nieznacznie tylko odbiega od wymaganej przez Zamawiającego, natomiast zapewnia 
większą wydajność i krótszy czas programów oraz szybszą gotowość do pracy urządzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.  

Pytanie 3, pkt 28 

 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących zużyciach wody: dla programu ekonomicznego – 
20 litrów/cykl, dla programu podstawowego – 35 litrów/cykl? 

Parametry oferowane nieznacznie tylko odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 



Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające standardowy kosz na 1 basen sanitarny z pokrywą i dwie 
kaczki  z możliwością rozbudowy o dodatkowe kosze umożliwiające mycie i dezynfekcję np. 6 szt. kaczek? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. 

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające dezynfekcję w temperaturze 90°C?  

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym czas programu standardowego wynosi 5 minut? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 3700W? 

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. 

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający wymaga, aby wybór programu oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za 

pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkowania. 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga  w zakresie wyboru programu .  
 
Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zużyciu wody w zależności od programu mycia i dezynfekcji: 
standardowy – 18l, intensywny – 26l? 
Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w  piśmie z dn. 07.10.2016  w odpowiedzi na pytania  nastąpiła omyłka 
pisarska , winno być jak wyżej (Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję  Wykonawcy ) .  

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 35 opisu wymaganych parametrów (załącznik nr 2 do SIWZ) na 
następujący „Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołów na nowy -3”? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. 

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu 2E – Płuczko dezynfektor – 1 szt 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dotykowy wyświetlacz? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga   

 

Dot. Pakietu 2C - szafa bronchoskopowa: 

Pytanie ogólne –  

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie spełniało wymagania Załącznika nr 5 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia pracowni badań endoskopowych w pkt. 6, tj. "Endoskopy przechowuje się w sposób zabezpieczający 
przed ich wtórną kontaminacją", a tym samym spełniało wymagania normy PN-EN 16442:2015 dot. szaf do 
przechowywania procesowanych endoskopów termolabilnych w kontrolowanych warunkach? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga . 



 

Pytanie ogólne –  

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga szafy, która pozwala użyć do pacjenta endoskop bez ponownej 
dekontaminacji, po okresie przechowywania co najmniej 72 godziny? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga . 

Pytanie ogólne –  

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa była wyposażona w drukarkę w celu dokumentacji procesu? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza  propozycję Wykonawcy . 

dot. pkt. 2 –  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamykane przez elektomagnetyczną blokadę drzwi, którą zwolnić może 
jedynie upoważniony personel przez odczytanie skanerem kodu                    z identyfikatora lub wprowadzając 
kod użytkownika ręcznie?  

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

dot. pkt. 6 –  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 1300 mm, co przy pojemności szafy na 10 endoskopów jest 
niemal niezbędne, aby móc swobodnie wkładać i wyciągać endoskopy? 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 

dot. pkt. 9 –  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. uchwyty ruchome, umieszczone              w jednej 
prowadnicy, gdzie każdy uchwyt wraz z przyłączami do przedmuchiwania kanałów jest przyporządkowany do 
danego endoskopu? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

dot. pkt. 11 –  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, tj. jedną, wyciąganą tacę ociekową będącą dnem szafy? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy . 

dot. pkt. 12 –  

Czy Zamawiający ma na myśli szafę, która utrzymuje kontrolowane środowisko, zapewnia odpowiednią 
cyrkulację powietrza w komorze i przedmuchuje kanały endoskopu przefiltrowanym powietrzem, aby 
zapobiegać gromadzeniu się drobnoustrojów również  w długich i wąskich kanałach endoskopu? W przypadku 
negatywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób szafa ma zabezpieczać przeciw gromadzeniu 
się drobnoustrojów. 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie , Zamawiający  wymaga zastosowania wentylacji mechanicznej oraz filtra 
HEPA . 

 

 



Pakiet 2F – Respirator – 1szt 

1. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulacę 

przepływu od 2 do 160 l/min? 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 

2. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 20: Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością regulacji objętości 

oddechowej od 20 do 2000ml? 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 

3. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 21: Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością regulacji częstości 

oddechowej od 3 do 120 oddechów na minutę? 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 

4. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści respirator z czasem wdechu regulowanym 

w zakresie 0,25 do 15 sekund ? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 

5. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 26: Czy Zamawiający uzna jako spełnienie wymaganego parametru 

możliwość regulacji PEEP w zakresie od 1 do 50 cmH2O oraz z możliwością wyłączenia? 
 

6. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 28: Czy Zamawiający uzna jako spełnienie wymaganego parametru 

możliwość regulacji niskiego poziomu ciśnienia w zakresie od 1 do 50 cmH2O oraz z możliwością 

wyłączenia? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy i nie uzna za 
spełnione . 

7. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością skokowej 

regulacji czasu narastania przepływu? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 

8. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 36: Czy Zamawiający dopuści respirator bez możliwości programowania 

kształtu krzywej natomiast z możliwością kształtowania krzywej za pomocą zmiany parametrów 

wentylacji? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 
 

9. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 54: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający zapamiętanie 200 

ostatnich zdarzeń ? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 
 

10. Załącznik nr 2A do SIWZ, pkt. 70: Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną 

diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci 

komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 
 

11. Załącznik nr 7 do SIWZ, par. 5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację 

zapisów tego punktu: 

„W okresie gwarancji trzy wymiany tego samego elementu/podzespołu urządzenia powodują wymianę 

tego elementu/podzespołu urządzenia na nowy” ? 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 

 

Respirator – szt. 1 

1. – Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający trybu VSV, 
w zamian za to respirator posiada bardzo zaawansowany tryb odzwyczajania pacjenta tryb Dual Vent 
umożliwiający wentylację pacjenta  w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta w sposób 
spontaniczny lub gdy pacjent nie oddycha lub oddycha w sposób niewystarczający i powinien być 
wentylowany w sposób sterowny czasowo.  
 
Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 



 

2. – Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym wysokie ciśnienie 
w trybach / DuoPAP, APRV;BILEVEL;BIPAP/ stanowi zakres od 2 do 60 cmH2O? Taka zakres 
ciśnienia jest w zupełności wystarczający do bezpiecznej wentylacji pacjentów. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 

 

3. – Pkt. 63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający wstępne 
ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu pacjenta oraz wstępnego rozpoznania 
schorzeń płuc? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez 
Zamawiającego. 

 
Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy 

4. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respirator który oferuję Automatyczny adaptacyjny 
tryb wentylacji typu PAV, PPS lub ASV, AVM w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla 
pacjentów aktywnych i pasywnych? Nowoczesne tryby adaptacyjne pozwalają na znacznie bardziej 
wygodną prace z respiratorem oraz znacznie lepszy efekt przy odzwyczajaniu pacjenta. 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycji Wykonawcy 

5. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy respirator o przekątnej ekranu min. 12”? Taka 
przekątna pozwoli na znacznie lepszą widoczność parametrów na ekranie respiratora. 

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycji Wykonawcy 

 
1. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 18. 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby detergenty umieszczane były w zamykanej szafce zlokalizowanej obok 
Myjni? 
Uzasadnienie: Wymagany załadunek od góry uniemożliwia umieszczenie szafki z detergentami pod 
komorą Płuczko-dezynfektora. Zaoferowane przez nas rozwiązanie jest równoważne do wymaganego, 
zapewniając ergonomię obsługi oraz spełnienie wymagań higienicznych. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

2. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 20. 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o mocy nie przekraczającej 5,5 kW, co jest 
konieczne, aby uzyskać tak krótki wymagany czas procesu mycia i dezynfekcji? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

3. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 26. 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mniejszej niż wymagana liczby dysz (t.j. 8 dysz, w tym jednej 
obrotowej), które zapewnią skuteczne umycie i zdezynfekowanie naczyń zgodnie z obowiązującymi 
normami dla Płuczko-dezynfektorów? 
Uzasadnienie: Zaoferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego – producent urządzenia 
dopasowuje liczbę dysz do konstrukcji komory tak, aby uzyskać optymalne warunki mycia. Ponadto Każde 
urządzenie jako wyrób medyczny jest walidowane i sprawdzane w fabryce również pod kątem skuteczności 
mycia i dezynfekcji. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

4. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 28. 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane urządzenie zużywało nominalnie nieznacznie więcej wody 
niż wymagane, tj. dla programu ekonomicznego 18 litrów/cykl, natomiast dla programu podstawowego – 
29 litrów/cykl? 
 



Uzasadnienie: Są to zużycia potwierdzone przez producenta, które zapewniają skuteczne umycie i 
zdezynfekowanie wsadu w wymaganym czasie. Nadmierne ograniczenie zużyć wody niesie ryzyko 
niedomywania wsadu – co wiąże się z koniecznością powtarzania procesu. 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający  dopuszcza propozycję Wykonawcy 
 

5. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 28. 
Prosimy o potwierdzenie, że urządzenie powinno mieć funkcje wyboru minimum dwóch programów: 
Ekonomicznego oraz Podstawowego z klawiatury sterownika? 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający potwierdza, że urządzenie powinno mieć funkcje 
wyboru minimum dwóch programów: Ekonomicznego oraz Podstawowego z klawiatury sterownika 

 
6. Dot. Załącznik nr 2 E – Płuczko-dezynfektor – 1 sztuka, Lp. 28. 

Czy Zamawiający wymaga aby dla ułatwienia obsługi programy uruchamiane były dedykowanymi 
przyciskami dla programu ekonomicznego oraz dla programu podstawowego? 
 

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wymaga aby programy uruchamiane były dedykowanymi 
przyciskami dla programu ekonomicznego oraz dla programu podstawowego . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl  


