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sygn. ZP/382-17/2020

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa dezynfektorów sprzętu szpitalnego dla
oddziałów  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.  ogłoszonego  w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2020 r. nr 603011-N-2020.

Dodane w dniu 03.11.2020 r.

1. Pytanie:.  Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  posiadające  w  standardowym  koszu

pojemność 1 basenu z pokrywą oraz 2 kaczek? Oferowane urządzenie posiada możliwość

rozbudowy o dodatkowe kosze np. na 6 kaczek. Czy Zamawiający opisując basen ma na

myśli basen z pokrywą, jako integralna część basenu, która również powinna być poddana

dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje  zapisy  SIWZ.  Zamawiający  wymaga  mycie

i dezynfekcję w jednym cyklu 2 kaczek i dwóch basenów, również bez pokryw.

2. Pytanie:.  Czy  Zamawiający  dopuści,  aby  wybór  programu  (uruchomianie)  oraz

zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to

parametr  gwarantujący  wygodę  użytkowania,  czujniki  podczerwieni  ulegają  częstym

awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ dopuszcza takie rozwiązanie, sterowanie otwieraniem,

zamykaniem i uruchamianiem urządzenia jest parametrem stanowiącym kryterium oceny.

3. Pytanie:. Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy

w związku z  tym zamawiający  wymaga aby myjnia  posiadała  dedykowaną wbudowaną

dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski,

butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania ale je dopuszcza.

4. Pytanie:. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało co najmniej dwa programy

myjące  (standardowy  i intensywny)  z  zachowaniem parametru  A0  dla  każdego  z  cykli.

Stosowanie programu intensywnego jest uzasadnione dla pół krytycznych i krytycznych 

wyrobów medycznych jako, że mogą być skontaminowane  przez drobnoustroje wysoce
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oporne,  takie  jak  m.in.  wirus  HBV,  clostridium difficile  i z tego  powodu  powinny zostać

poddane intensywnej dezynfekcji termicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania ale je dopuszcza.

5. Pytanie:. Czy Zamawiający wymaga aby  komora myjki była jednoczęściowa, wykonana

jako głęboko tłoczony monolit,  bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i

zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie

i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w

formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania ale je dopuszcza.

6. Pytanie:.  Czy  Zamawiający  wymaga  aby  załadunek  basenów  był  przeprowadzany  w

sposób  bezpieczny,  tzn.  trzymając  go  wyłącznie  za  rączkę,  bez  potrzeby  obracania  i

manipulacji,  z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu

drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie

zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze

bezpieczeństwo  personelu  przed  kontaminacją,  jak  również  bezpieczeństwo

epidemiologiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania ale je dopuszcza.

7. Pytanie:. Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe

kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich

jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania ale je dopuszcza.

8. Pytanie:.  Czy Zamawiający wymaga,  aby urządzenie  wykonane było  w całości  ze stali

nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  precyzuje  gatunku  stali  nierdzewnej  zastosowanej  w

konstrukcji obudowy i komory urządzenia.

9. Pytanie:. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz

umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką

jakość higieny oraz wygodę użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje systemu zastosowanego do opróżniania basenów.

10. Pytanie:.  Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  urządzenie  posiadało  sterowanie  i  kontrolę

mikroprocesorową,  z  portem  RJ45  oraz  dotykowym  wyświetlaczem  LCD  min.  3”

informującym o numerze, fazie cyklu, temperaturze, osiągnięciu parametru A0, zaistniałych
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błędach itp. ? Są to elementy niezwykle istotne do natychmiastowej oceny skuteczności

procesu i potrzebne do jego dokumentacji i archiwizacji.

Odpowiedź: Zamawiający  nie  precyzuje  technologii  zastosowanej  w  sterowniku.

Zamawiający  nie  wymaga  zastosowania  interfejsu  komunikacyjnego  RJ45  oraz

określonego w pytaniu panelu komunikacyjnego, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

11. Pytanie:.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  naprawy  do  14  dni

w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający  w  SIWZ  określa  maksymalny  czas  rozpoczęcia  naprawy

gwarancyjnej.  Terminy wywiązania się z obowiązku gwarancyjnego wynikają z ogólnych

przepisów prawa.
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