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Bochnia, dn. 06.03.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddział Chorób 
Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób 

Wewnętrznych II. - myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień: 
 

1. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści pojemność minimalną myjki?: jednocześnie 1 „basen” z pokrywką i 1 
„kaczka” lub 3 „kaczki” Uzasadnienie: jest to standardowy załadunek uwzględniający różne gabaryty dostępnych 
na polskim rynku basenów i kaczek? 

 Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
2. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część II A. Poz. 4 - Czy Zamawiający 

dopuści do oceny myjnię z 2019 r. co jest parametrem lepszym niż podany w SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

3. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A - Czy Zamawiający wymaga, 

aby zaoferowana myjnia była wyposażona w komorę wykonaną ze stali kwasoodpornej metodą głębokiego 
tłoczenia? Na rynku znajdują się również urządzenia wyposażone w komory spawane oraz plastikowe, które 

odznaczają się znacznie niższą wytrzymałością niż stalowe komory tłoczone.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ wymaga myjki wykonanej w całości ze stali 
kwasoodpornej, a więc i komory. 

 
4. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 2 - Prosimy 

o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia pozwalała na jednoczesne mycie 1 
basenu oraz 2 kaczek czy też zamiennie 1 basen z pokrywką lub 2 kaczki? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

5. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 5 - Czy Zamawiający 

wymaga, aby potwierdzenie było wystawione przez jednostkę posiadającą akredytację? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
6. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 11 - Czy Zamawiający 

dopuści do oceny myjnię o szerokości 54,5 cm i wysokości 163 cm? Przy podanych wymiarach trudno jest myć 

jednocześnie 1 basen wraz z pokrywką oraz 2 kaczki.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
7. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 15 - Prosimy 

o doprecyzowanie, w jaki sposób automatyczne otwieranie drzwi komory aktywowane czujnikiem podczerwieni 

ma umożliwiać kontrolę zakażeń.  



 
Zakup wyrobów medycznych na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem 
Kardiologicznym oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. -  

myjnia dezynfektor zasilana elektrycznie  

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2019 
 

 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych SPZOZ w Bochni „Szpital 
Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej i ich wyposażenie w sprzęt medyczny” współfinansowany jest przez Unię Europejską  

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 
 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 2 z 4 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że automatyczne otwieranie drzwi komory aktywowane czujnikiem 
podczerwieni ma umożliwiać kontrolę zakażeń to brak kontaku z potencjalnym źródłem zakażenia 

 
8. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 28 - Czy Zamawiający 

dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system automatycznego dozowania detergentu w zależności od 
wybranego programu pracy? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze i 

nowocześniejsze niż dodatkowy przycisk do dozowania detergentu   

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

9. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 31 - Czy Zamawiający 
dopuści do oceny myjnię o mocy 3,05kW przy zasilaniu 1-fazowym (230V, 50Hz) i 5,05kW przy zasilaniu             

3-fazowym (400V, 50Hz), co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Wyższa moc nie ma wpływu na zużycie 

energii przez urządzenie, pozwala natomiast na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
10. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 39 - Czy Zamawiający 

dopuści do oceny myjnię, w której układ mycia składa się z centralnej (rotacyjnej) głowicy natryskowej oraz 
5 dysz natryskowych? Rozwiązanie takie jest tożsame z opisanym w SIWZ i gwarantuje osiąganie doskonałych 

rezultatów mycia i dezynfekcji.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

11. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III APoz. 41 - Ponieważ norma    
PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza na zasadzie równoważności 2 sposoby suszenia: mechaniczne wymuszonym 

obiegiem powietrza oraz suszenie konwekcyjne, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażone w system 

suszenia konwekcyjnego? Rozwiązanie takie pozwala na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnych elementów jak 
suszarka. Dodatkowo suszenie nawiewowe wymaga regularnej wymiany filtrów HEPA, co znacznie podnosi koszty 

eksploatacji urządzenia 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
12. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 42 - Czy w przypadku 

pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 41 Zamawiający odstąpi od wymogu p. 42 jako nie mającego 

uzasadnienia funkcjonalnego? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
13. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część III A Poz. 43 - Prosimy 

o doprecyzowanie, czy pisząc o konstrukcji i działaniu urządzenia zgodnym z PN-EN 15883 Zamawiający ma na 

myśli, aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania normy PN-EN ISO 15883-1 oraz 3? 
Odpowiedź: Tak 

 
14. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część IV Poz. 7 - Prosimy 

o doprecyzowanie, czy koszty serwisów mają obejmować dojazd serwisanta, robociznę czy również koszt 

materiałów zużywalnych wymienionych w trakcie przeglądu?  
Odpowiedź: Zamawiajacy informuje, że w punkcie Część IV Poz. 7 wymaga podania ilość Bezpłatnych przeglądów 
technicznych w okresie gwarancyjnym, ponadto w § 5 umowy zostały opisane warunki gwarancji. 

 

15. Treść pytania: Dotyczy Specyfikacji technicznej – Załącznik 1A do SIWZ Część IV Poz. 12 - Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 12 na: "Liczba napraw tego samego elementu w okresie gwarancji, 
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uprawniająca Zamawiającego do wymiany elementu na nowy - max. 3 naprawy". Pozostawienie zapisu 

w dotychczasowej wersji stawia oferenta w dużo gorszej sytuacji w stosunku do Zamawiającego. Przyczyny awarii 

mogą być bardzo różne, również zawinione przez osoby obsługujące urządzenie czy czynniki zewnętrzne 
(np. skoki lub zaniki napięcia, wodę itp.).  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

16. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone 

w higieniczną komorę głęboko tłoczoną bez jakichkolwiek wewnątrz połączeń śrubowych czy spawanych (bram 
możliwości gromadzenia zabrudzeń) z dyszami z tworzywa sztucznego odpornymi na wysoką temperaturę i środki 

chemiczne? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 

17. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 
wys. 1630 x szer. 545 x gł. 475mm nieznacznie różniących się o wymaganych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

18. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie otwierane 
automatycznie przy pomocy przycisku nożnego, natomiast  zamykane ręcznie? Jest to parametr gwarantujący 

komfort oraz wygodę użytkowania 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

19. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 
dla cyklu krótkiego zużycie wody wynoszące 14l, natomiast dla standardowego oraz intensywnego 35l? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
20. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 28 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 

możliwość aktywacji/dezaktywacji dozowania detergentu w menu obsługi? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
21. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 31 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu  

400V, 50Hz, o mocy zasilania 5,05? Jest to parametr zwiększający wydajność urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
22. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor, pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 

wyłącznik elektryczny dla zasilania głównego umiejscowiony przy urządzeniu na zasilaniu 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 

23. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa 
rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, 

prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga 
stasowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą 

eksploatację urządzenia 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

24. Treść pytania: dotyczy części 1 – Myjnia dezynfektor Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował 
produkt, który posiada ważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.) - ważne 
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deklaracje zgodności CE oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji? 

Odpowiedź: Zamawijący wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SIWZ wymaga dokumentów potwierdzających, 
że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących 
przepisach Unii Europejskiej tj.: Certyfikat CE lub deklaracji zgodności CE lub dokument potwierdzający 
dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia 
Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.-  

 

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 
SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 

Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ - wprowadzone zmiany 

zostały zaznaczone na czerwono. 
Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono 

 
Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian 

w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składnia ofert 
to 12.03.2019 r. godzina 12:00 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 06.03.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została 

zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 

Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540043398-N-2019 z dnia 06.03.2019r. 
 SIWZ – zmiana  
 Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ  
 Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ  
  

 
 
p.o. Dyrektor 
 

Jarosław Kycia 
 


