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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do Szpitala Miejskiego .im. F. Raszei w 

Poznaniu 

SR/XV-270-26-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej do Szpitala Miejskiego .im. F. Raszei w 

Poznaniu. 
 

PYTANIE: 

Pakiet nr 2 : 

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie : 

-wideolaryngoskopu  bezprzewodowego ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o 

przekątnej ekranu 6,1cm/2,4” diagonowy,  

-posiadający złącze RCA do podłączenia kabla wideo,  

-wyświetlacz LCD w pozycji stałej,  

-urządzenie zasilane standardowymi bateriami 3 x AAA, 

-ze wskaźnikiem naładowania baterii,  

-czas pracy do 90 min,  

-waga urządzenia 95 gramów,  

-łyżki mikrobiologicznie czyste w rozmiarach „1” dla dzieci i niemowląt – łyżka standardowa, „2” dla 

dzieci oraz „3” dla dorosłych wersja standardowa lub z kanałem do trudnej intubacji,  

-odporny na wnikanie wody ? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 2: 

Czy zamawiający wymaga zapasowego kompletu baterii/akumulatorów w ilości 3 sztuk? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga. 

 

PYTANIE: 

Dotyczy Pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń szpitalnych - 1 

szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o głębokości 630 mm co nieznacznie odbiega od 

zapisów SIWZ? 

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny kosz wsadowy o wymiarach 535 x 500 mm i pojemności 10 

par obuwia? Jest to rozwiązanie znacznie lepsze niż opisany w SIWZ kosz pozwalający na mycie 

jedynie 6 par butów 

3. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając zgodności z normą PN-EN ISO 

15883-3? Norma ta dotyczy pojemników na wydaliny i wydzieliny pochodzenia ludzkiego (np. 

kaczki i baseny). Obuwie medyczne powinno być myte w myjniach spełniających wymagania 

normy PN-EN ISO 15883-2 . 
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4. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając dezynfekcji termicznej na poziomie 

A0 = 60? Obuwie medyczne powinno być poddawane dezynfekcji na poziomie A0 = 600, 

podobnie jak inne wyposażenie i narzędzia tzw. niekrytyczne. 

5. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając czasu trwania procesu poniżej 10 

min? Takie czasy są charakterystyczne dla myjni do kaczek i basenów. Myjnie dedykowane do 

mycia obuwia, pojemników, osprzętu wymagają znacznie dłuższych czasów trwania procesu 

mycia i dezynfekcji oraz znacznie wyższego poziomu dezynfekcji termicznej - A0 min. 600. 

6. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając maksymalnego zużycia wody na 

poziomie 2,6l? Urządzenia przeznaczone do mycia obuwia, pojemników i osprzętu dokonują 

spustu wody po każdej fazie procesu, co zapewnia doskonałe mycie i dezynfekcję wsadu. 

Wielokrotne wykorzystanie tej samej wody spowoduje iż obuwie będzie płukane i 

dezynfekowane w zużytej wodzie, co może spowodować jego powtórną kontaminację. 

7. Prosimy o podanie całkowitej mocy urządzenia. Wg. obecnych zapisów SIWZ Zamawiający 

dopuszcza urządzenie o mocy 12,2kW oraz dodatkowo bojler o mocy 7,5kW, co łącznie daje 

prawie 20kW. Moce takie mają duże myjnie o pojemności 15-18 tac 1/1 DIN, stosowane w 

działach Centralnej sterylizacji do mycia narzędzi, a nie myjnie do obuwia. Standardowe myjnie 

do obuwia charakteryzują się mocą na poziomie 5-8kW. Stosowanie tak energochłonnego 

urządzenia naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty mycia i dezynfekcji. 

8. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, do której można podłączyć drukarkę za pomocą 

przewodu? Stosowanie łączności bezprzewodowej do myjni do obuwia operacyjnego nie ma 

żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, powoduje jedynie niepotrzebne zwiększenie kosztów 

zakupu urządzenia. 

9. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w zbiornik wody dostosowany do 

konstrukcji urządzenia. Wymaganie konkretnej wielkości (11l) nie ma uzasadnienia 

funkcjonalnego, wskazuje natomiast na rozwiązania stosowane przez konkretnych producentów 

10. Czy zgodnie z wymogami normy PN-EN 1717 myjnia powinna być wyposażona w przerwę 

powietrzną uniemożliwiającą cofanie się wody do instalacji wodnej? 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający dopuści do oceny myjnię o głębokości 630mm 

Ad. 2. Zamawiający dopuści do oceny kosz o wymiarach 535 x 500mm 

Ad . 3. Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając dezynfekcji termicznej zgodnie z PN 

EN ISO 15883-3 która odwołuje się również do PN EN ISO 15883-1 w zakresie definicji dezynfekcji 

termicznej. 

Ad. 4. Zamawiający wymaga dezynfekcji termicznej zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1/7 

Ad. 5. Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej  i wymaga czasu cyklu pracy poniżej 10 minut 

Ad. 6. Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i wymaga zużycia wody na cykl płukania w  

maksymalnej ilości 2,6l  

Ad. 7. Zamawiający wymaga urządzenia o mocy nie przekraczającej 20kW 

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza zbiornik wody dostosowany do konstrukcji urządzenia 

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

 

PYTANIE: 

Dotyczy pakietu nr 4: Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń szpitalnych - 1 

szt. 

1. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy 

o wyrobach medycznych, w związku z czym posiadało certyfikat wydany przez niezależną 

jednostkę potwierdzający zgodność z wymaganymi normami i dyrektywami, w szczególności 

dyrektywą 93/42/EEC oraz normą EN 15883? 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość dezynfekcji termicznej 

w temperaturze do 95°C? 
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3. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość dezynfekcji termicznej do 

uzyskania poziomu współczynnika A0 co najmniej 3000? 

4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości 850 mm. 

5. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość mycia i dezynfekcji w 

jednym cyklu co najmniej 12 par obuwia operacyjnego? 

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wysokości załadunku 300 mm. 

7. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system suszenia 

wymuszonego gorącym powietrzem? 

8. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system suszenia 

termodynamicznego / konwekcyjnego? 

9. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o czasie najkrótszego programu 

obejmującego mycie, płukanie oraz termodezynfekcję do 45 minut. 

10. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w pompę cyrkulacyjną o 

mocy 400 W. 

11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w system myjący 

składający się z ramienia myjącego umiejscowionego na dnie komory oraz drugiego 

zintegrowanego z wózkiem wsadowym do mycia i dezynfekcji obuwia. Ramiona myjące 

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. 

12. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o zużyciu wody na cykl płukania 10 l. 

13. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego nie wyposażonego 

w wytwornicę pary. 

14. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego o całkowitym 

poborze mocy 7 kW. 

15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia energooszczędnego nie wyposażonego 

w bojler. 

16. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z możliwością zapisu i rejestracji 

wyników na PC za pośrednictwem połączenia kablowego. 

17. Prosimy o wyjaśnienie jaki zbiornik Zamawiający ma na myśli w punkcie „Pojemnik 

zbiornika 11 (litr)”? 

18. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez system Aqua-stop? Czy chodzi tutaj 

o system antyzalaniowy zapobiegający wyciekom wody z urządzenia? Prosimy o 

dopuszczenie rozwiązania równoważnego. 

ODPOWIEDŹ: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie ale nie wymaga 

Ad. 2. Zamawiający nie wymaga ale dopuści takie rozwiązanie jeżeli producent złoży oświadczenie ze 

oferowane urządzenie z  temperaturą dezynfekcji 95
o
C nie spowoduje uszkodzeń ani deformacji 

obuwia używanego w szpitalu. 

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga. 

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 850mm. 

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości załadunku 300mm. 

Ad. 7. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

Ad. 8. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

Ad. 9. Zamawiający wymaga urządzenia o krótkim cyklu pracy wskazanym w SIWZ 

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w pompę cyrkulacyjną o mocy 400W 

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Ad. 12. Zamawiający wymaga urządzenia o niskim zużyciu wody określonym w SIWZ 
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Ad. 13. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  

Ad. 14. Zamawiający dopuszcza urządzenie o całkowitym poborze mocy 7 kW 

Ad. 15. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

Ad. 17. Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską jest ,,pojemnik zbiornika 11 (litr) ” ma być ,, 

pojemność zbiornika wody 11 litrów „ 

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające normę PN/EN 1717  


