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Znak sprawy: 1/ZP/2018 

 Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego i jednorazowego z podziałem na cztery zadania 

WYJAŚNIENIA  

DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. 

jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.     

Dotyczy zadania nr 1: 

1. Poz. 2: Prosimy o dopuszczenie urządzenia o szerokości 545mm. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Poz.3: Prosimy o dopuszczenie urządzenia z komora umożliwiającą swobodny załadunek 

obecnie dostępnych na rynku basenów i kaczek ? Określenie przez Zamawiającego tak 

dokładnych wymiarów jednoznacznie wskazuje na konkretny model urządzania 

pochodzący od jednego producenta. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Poz.5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym drzwi komory, wytwornica pary, 

zbiornik wody wykonane są z wysokogatunkowej stali 304 L wg. AISI? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Poz. 11: Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym drzwi otwierane są za pomocą 

pedału nożnego ?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Poz. 17: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pompę o wydajności 250 

litrów? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

6. Poz. 24: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez graficznego wskaźnika postępu 

cyklu? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

7. Poz. 29: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 4,5kW? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

8. Poz. 34: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z natężeniem hałasu 51dB? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

9. Poz. 2, czy Zamawiający dopuści urzadzenie o szrokości 500 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

10. Poz. 3, prosimy o odstąpienie od wymogu dokładnego wymiaru komory myjni, ponieważ 

nie wymiar a pojemność komory opisana w pkt. 2 ma znaczenie. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 



 

11. Poz. 17, czy Zamawiający dopuści urzadzenie o wydajności 90 litrów/minutę? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

12. Poz. 18, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od założonego, gdzie suszemie i 

chłodzenie odbywa się przy zastosowaniu strumienia filtrowanego powietrza? Takie 

rozwiązanie zostało opisane w normie PN ISO 15883 w przeciwieństwie do suszenia i 

chłodzenia opartego na zjawisku konwekcji? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

13. Poz. 22, czy Zamawiający dopuści wyświetlacz wykonany w innej technologii niż LCD? 

Wielkość oraz informacje ukazujące się na wyświetlaczu mają funkcjonalne znaczenie 

dla użytkownika a nie technologia jego wykonania? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

14. Poz. 25, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego, gdzie sygnalizacja 

jest wizualna i dźwiękowa? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

15. Poz. 27, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego gdzie z panelu 

sterującego można wybrać 3 programy, natomiast w pamięci urzadzenia można zachować 

co najmniej 55 programów? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

16. Poz. 29, czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wytwornica pary ma mniejszy 

pobór mocy? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o argumentację jakie 

funkcjonalne znaczenie ma tak duży pobór mocy przez wytwornicę? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

17. Poz.  34, czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia hałasu przez niezależne 

laboratorium? Dokumentacja techniczna producenta jest wystarczającym dowodem 

potwierdzajacym poziom hałasu urządzenia. Przypominamy, że przedmiotem 

zamówienia jest myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów, która znajduje się w 

brudowniku lub izolatce w którym nie trwa ciągła praca personelu. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

18. Czy Zamawiajacy wymaga potwierdzenia przez niezależne akredytowane laboratorium 

skuteczności procesu wobec sporów clostridium difficile? 

Odpowiedź. Zamawiajacy wymaga zwalidowania cyklu bójczego wobec sporów clostridium    

difficile. 

 

 

 

 

 

 

 


