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Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na  dostawę  myjni  dezynfekatora  do Szpitala  Zachodniego  w  Grodzisku  Mazowieckim  (Nr
procedury SPSSZ/33/D/2019). 

Pytanie nr 1.
Prosimy  o  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  do  12  tygodni  od  daty  podpisania
umowy. 
Urządzenia  tego  typu  są  zazwyczaj  produkowane  na  specjalne  zamówienie  zgodnie
z wymaganiami  klienta,  a  czas  produkcji  pojedynczego  urządzenia  wynosi  8-10  tygodni.
Uwzględniając czas niezbędny na dostawę oraz instalację urządzenia wnioskowane 12 tygodni
jest realnym terminem wykonania zamówienia.
Odpowiedź nr 1.
TAK.

Pytanie nr 2.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z informacją o fazie procesu wyświetlaną
na wyświetlaczu.
Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego przez Zamawiającego „oświetlenie wnętrza
komory – zmiana koloru oświetlania w zależności od fazy procesu”.
Odpowiedź nr 2.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 3.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w dwie pompy obiegowe
o wydajności 600 l/min każda.
Podany parametr nie jest jedynym, który wpływa na jakość i wydajność procesu mycia oraz
dezynfekcji.  Zależy to jeszcze od wielu innych czynników, takich jak np. średnice i długość
orurowania itp. Urządzenia tego typu są projektowane oraz produkowane w taki sposób, aby
uzyskać optymalną wydajność procesu mycia i dezynfekcji oraz żeby ich działanie było zgodne
z normami dotyczącymi procesów mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź nr 3.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.
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Pytanie nr 4.
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w zawór spustowy
zamiast pompę spustową – rozwiązanie równoważne do wymaganego. 
Standardowo  tego  typu  urządzenia  wymagają  odpływu  kanalizacyjnego  w  podłodze,
a spust  wody  z  komory  jest  realizowany  grawitacyjnie  z  wykorzystaniem  zaworu
spustowego. W innym przypadku prosimy o uzasadnienie wymagania pompy spustowej.
Odpowiedź nr 4.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Dotyczy wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych szt. 2

Pytanie nr 5.
Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska w punkcie: „wózek oraz ramiona
natryskowe wykonane ze stali kwasoodpornej min. 304 wg. AISI”. 
Wózki transportowe / załadowcze nie posiadają ramion natryskowych.
Odpowiedź nr 5.
Nastąpiła omyłka pisarska.

Dotyczy wózek załadowczy do tac narzędziowych szt. 1

Pytanie nr 6.
Prosimy  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  wózka  ze  zdejmowanymi  wszystkimi
poziomami poza poziomem dolnym oraz trzecim od dołu. W innym przypadku prosimy
o uzasadnienie  wymagania  oraz  podanie  wysokości  najwyższych  przedmiotów,  które
Zamawiający planuje umieszczać w urządzeniu.
Proponowane rozwiązanie związane jest z konstrukcją wózka – 3 stały poziom gwarantuje
odpowiednie  usztywnienie  konstrukcji  wózka,  co  przekłada  się  między  innymi  na
szczelność połączeń pomiędzy wózkiem a układem myjącym myjni.
Odpowiedź nr 6.

NIE. 65×45×25

Pytanie nr 7.
Prosimy  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  wózka  z  przestrzenią  przy  zamontowanych
wszystkich poziomach minimum 80 mm oraz przestrzenią pomiędzy dolnym a drugim
poziomem 75 mm.
Odpowiedź nr 7.
NIE.

Pytanie nr 8.
Prosimy  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  wózka  z  ramionami  natryskowymi
posiadającymi zdejmowane zakończenia wykonane z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź nr 8.
TAK.

Dotyczy wózek do mycia narzędzi laparoskopowych chirurgii małoinwazyjnej szt. 1

Pytanie nr 9.
Prosimy  o  dopuszczenie  wkładów  do  mycia  narzędzi  laparoskopowych  oraz  chirurgii
małoinwazyjnej  montowanych  na  standardowych  wózkach  narzędziowych.  Poniżej
możliwości załadunkowe wózka po zamontowaniu wyżej wymienionych wkładów:



1. Górny poziom:
a. 7 przyłączy typu ULP1 do narzędzi o średnicy max. 13 mm i długości max. 550 mm
b. 7 przyłączy  typu  ULBEF2 do narzędzi  o  średnicy  max.  13 mm i  długości  max.

550 mm
c. 6 przyłączy luer-lock
d. 6 przyłączy MIC do narzędzi o średnicy max. 14 mm (możliwość mycia narzędzi

o różnych średnicach)
e. 10 pionowych dysz do narzędzi o max. długości 280 mm

2. Dolny poziom:
a. 5 przyłączy MIC
b. 4 przyłącza luer-lock

Odpowiedź nr 9.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Dotyczy wózek do narzędzi robota chirurgicznego da Vinci szt. 1

Pytanie nr 10.
Prosimy  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  wózka  2-poziomowego  posiadającego
możliwość załadunku 12 narzędzi da Vinci.
Odpowiedź nr 10.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 11.
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  dostawca  urządzenia  przedstawił  certyfikat  wystawiony
przez  niezależną  jednostkę  potwierdzający  skuteczność  procesu  w  urządzeniu
z zaoferowanym wózkiem dla narzędzi da Vinci?

Odpowiedź nr 11.

Nie wymaga.

Pytanie nr 12 dot. pkt. 4. Załącznika nr 7.
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  z  oświetleniem  komory  w  naturalnym  kolorze
białym,  które  dobrze  odwzorowuje  barwy,  nie  wprowadza  w błąd  Użytkownika  i  nie
wpływa na funkcjonalność urządzenia?
Odpowiedź nr 12.

TAK dopuszczamy.

Pytanie nr 13 dot. pkt. 14. Załącznika nr 7.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podłączeniem wózka wsadowego do obiegu wody
i  suszenia  za pomocą 2 przyłączy co nie  wpływa na funkcjonalność urządzenia  i  jest
równoważne z wymaganym?
Odpowiedź nr 13.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. pkt. 19. Załącznika nr 7.
Czy Zamawiający dopuści urzadzenie z wbudowanym agregatem suszącym o wydajności
250 m3/h?
Odpowiedź nr 14.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.



Pytanie nr 15 dot. pkt. 19. Załącznika nr 7.
Czy Zamawiający ma na myśli wydajność nominalną wentylatora?
Odpowiedź nr 15.
Zamawiający ma na myśli rzeczywistą wydajność wentylatora.

Pytanie nr 16 dot. pkt. 28. Załącznika nr 7.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 1110 mm jeśli Wykonawca wykona
przeróbkę  ściany  i  okienka  podawczego  na  swój  koszt  w  celu  dostosowania  miejsca
instalacji do urządzenia o szerokości 1110 mm?
Odpowiedź nr 16.
NIE.

Pytanie nr 17 dot. wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych szt. 2.
Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  transportowy  bez  ramion  natryskowych  ze  stali
kwasoodpornej?
Odpowiedź nr 17.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. wózek załadowczy do tac narzędziowych szt. 1.
Czy Zamawiający dopuści ramiona natryskowe łatwe do demontażu w celu płukania z
zakończeniami  wykonanymi  z  tworzywa  sztucznego  pozwalającymi  po  demontażu  na
przepłukanie ramienia pod bieżącą wodą, ramiona oraz zakończenia demontowane bez
użycia narzędzi?
Odpowiedź nr 18.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 19 dot. wózek załadowczy do tac narzędziowych szt. 1.
Czy  Zamawiający  poprzez  „przestrzeń  pomiędzy  półkami  przy  zamontowanych
wszystkich  poziomach  min.  80  mm”  rozumie  przestrzeń  między  półką  a  ramieniem
natryskowym  znajdującym  się  nad  nią?  Czy  wszystkie  przestrzenie  maja  mieć  taką
wysokość?
Odpowiedź nr 19.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. wózek załadowczy do tac narzędziowych szt. 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy o przestrzeniach między półkami a ramionami
natryskowymi  znajdującymi  się  nad  nimi  o  wysokości  72  mm?  Czy  wszystkie
przestrzenie maja mieć taką wysokość?
Odpowiedź nr 20.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. wózek załadowczy do tac narzędziowych szt. 1.
Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy o pojemności 15 tac 485×254×70 mm?

Odpowiedź nr 21.
Pozostają jak zapisy w SIWZ.


