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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 9/2018 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
 
Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Prosimy o podanie minimalnej pojemności „dużych” myjni-dezynfektorów. Większość standardowych 

myjni pozwala na jednorazowe mycie i dezynfekcję 1 basenu wraz z pokrywką oraz 1 kaczki lub 3 

kaczek”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga „dużych” myjni-dezynfektorów o minimalnej pojemności komory myjącej 70L.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o pojemności 2 baseny z pokrywkami i 4 kaczki? Wg 

posiadanej przez nas wiedzy na rynku nie występują urządzenia, które pozwalałby na mycie w ciągu  

1 cyklu 4 misek do mycia pacjenta i 4 kaczek”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie o pojemności 2 baseny z pokrywkami i 4 kaczki.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Prosimy o podanie min. średnicy oraz ilości misek, które miałyby być myte w zaoferowanym 

urządzeniu”. 

   

Odpowiedź:  

Średnica misek, które miałyby być myte w urządzeniu to 30 cm, a ilość to minimum 4 sztuki.   
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Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Ze względu na fakt, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość 

producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz 

odkamieniającego / neutralizującego (kwasowy). Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, by 

zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?” 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści myjnie wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając, aby myjnie o dużej pojemności były 

wyposażone jedynie w trzy obrotowe spryskiwacze oraz 4 dysze stałe? Tak niewielka ilość dysz 

natryskowych nie gwarantuje uzyskiwania dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji. Myjnie wiodących 

producentów posiadają po 12-14 dysz natryskowych, z czego min. 7 są dyszami obrotowymi” 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 6 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach komory pozwalających na swobodny 

załadunek 2 basenów wraz z pokrywkami oraz 4 kaczek? Podanie konkretnych wymiarów 

jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązania, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie 

zwiększone koszty zakupu urządzeń.” 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie ze swobodnym załadunkiem 2 basenów wraz z pokrywkami oraz 4 

kaczek.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 7 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 60 x 60 x 169,5 cm co nieznacznie odbiega 

od zapisów SIWZ? Dzięki załadunkowi na wyższej wysokości (ok. 70 cm) oferowane przez nas 

urządzenia zapewniają znacznie bardziej ergonomiczną pracę personelu.” 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanych wymiarach.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 8 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane myjnie były wyrobami medycznymi w rozumieniu 

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?” 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści myjnie będące wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy  

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 9 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były zarejestrowane jako wyroby medyczne 

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?” 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenia zarejestrowane jako wyroby medyczne w Urzędzie 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 10 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o mocy i wydajności 

dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Producenci myjni tak dobierają parametry podzespołów (np. 

pomp), aby uzyskiwać jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji. Wymaganie zastosowania pompy  

o konkretnych parametrach nie ma uzasadnienia merytorycznego.” 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie z pompą obiegową o mocy i wydajności dostosowanej do konstrukcji 

urządzenia.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 11 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o masie <115 kg? Miejsca, w których ustawiane są myjnie 

(najczęściej brudowniki) charakteryzują się znacznie wyższą nośnością stropów więc wprowadzenie 
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wymogu maksymalnej masy urządzenia na poziomie 102kg nie ma żadnego uzasadnienia 

merytorycznego”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanej masie.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 12 (Dotyczy poz. 1, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym urządzeniu można było stosować środki chemiczne 

różnych producentów? Rozwiązanie takie pozwala na optymalizację kosztów użytkowania urządzenia, 

zwłaszcza w okresie gwarancji, kiedy stosowanie innych środków niż dostarczone przez dostawcę 

może powodować utratę gwarancji”. 

   

Odpowiedź:  

Tak.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 13 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię z załadunkiem od frontu urządzenia? Jest to rozwiązanie 

znacznie bardziej ergonomiczne od opisanego w SIWZ załadunku „od góry”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie z załadunkiem od frontu urządzenia.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 14 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system mycia składający się z centralnej, 

rotacyjnej głowicy myjącej oraz 5 dysz natryskowych? Producenci urządzeń dobierają ilość oraz 

umiejscowienie dysz myjących w zależności od budowy urządzenia i kształtu komory mycia tak, by 

uzyskać jak najlepsze rezultaty mycia i dezynfekcji”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie wyposażoną w proponowany system mycia.   
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Treść pytania:  

Pytanie 15 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system mycia składający się z dwóch 

centralnych, obrotowych głowic myjących, 7 rotacyjnych dysz natryskowych, 4 dysz stałych oraz 

ramienia natryskowego do mycia powierzchni zewnętrznych, co gwarantuje uzyskiwanie doskonałych 

rezultatów mycia i dezynfekcji”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie wyposażoną w system mycia składający się z proponowanych głowic  

i dysz. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 16 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach komory pozwalających na swobodny 

załadunek basenu wraz z pokrywką oraz 2 kaczek? Podanie konkretnych wymiarów jednoznacznie 

wskazuje na konkretne rozwiązania, co naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty 

zakupu urządzeń”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach komory pozwalających na swobodny załadunek basenu 

wraz z pokrywką oraz 2 kaczek. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 17 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 45 cm (szerokość), 50 cm (głębokość), 132 

cm (wysokość), co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki załadunkowi na wyższej wysokości 

oferowane przez nas urządzenia zapewniają znacznie bardziej ergonomiczną pracę personelu”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 18 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach 54,5 cm (szerokość), 47,5 cm (głębokość), 

163 cm (wysokość), co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki załadunkowi na wyższej 
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wysokości oferowane przez nas urządzenia zapewniają znacznie bardziej ergonomiczną pracę 

personelu”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści myjnie o proponowanych wymiarach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 19 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając, aby zaoferowane urządzenie było 

wyposażone w pompę o wydajności min. 16 l/min? Tak niska wydajność nie gwarantuje uzyskiwania 

dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji, a ponadto znacznie wysłużą czas trwania procesu”. 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, wskazał jedynie minimalny wskaźnik wydajności pompy – 

niemniejszy niż 16 l/min. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 20 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia pozwalały na skuteczną eliminację sporów 

bakteryjnych Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej 

instytucji badawczej?” 

   

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści urządzenia pozwalające na proponowane działanie. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 21 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym urządzeniu można było stosować środki chemiczne 

różnych producentów? Rozwiązanie takie pozwala na optymalizację kosztów użytkowania urządzenia, 

zwłaszcza w okresie gwarancji, kiedy stosowanie innych środków niż dostarczone przez dostawcę 

może powodować utratę gwarancji”. 

 

Odpowiedź:  

Tak. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 22 (Dotyczy zapisów SIWZ pkt. XI). 
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„Prosimy o wyjaśnienie, której części dotyczy wymóg wpłaty wadium w wysokości 225,00 zł brutto? 

Czy podana kwota jest taka sama dla każdej części przedmiotu zamówienia?” 

 

Odpowiedź:  

Złożenie wadium we wskazanej kwocie dotyczy tylko jednej części. W przypadku złożenia oferty na 

kilka części, wnosi się wielokrotność wadium.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 23 (Dotyczy wzoru umowy). 

„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 4 ust. 4 poprzez nadanie mu brzmienia: 

„4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Sprzedawcy?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w brzmieniu określonym w pytaniu.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 24 (Dotyczy wzoru umowy). 

„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 5 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: 

„1. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w 

wysokości 7% ceny brutto określonej w § 3 ust.1?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w brzmieniu określonym w pytaniu.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 25 (Dotyczy wzoru umowy). 

„Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 5 ust. 3 poprzez dodanie zdania trzeciego o 

treści: 

„Za dzień potrącenia należy rozumieć dzień doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o potrąceniu 

złożonego przez Kupującego w przewidzianej prawem formie?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w brzmieniu określonym w pytaniu.     

 

 


