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Wałbrzych, dnia 14.10.2019r.
DZPZ-530-Zp/50/PN-48/19
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: „Dostawa: myjni endoskopów, odczynników, klisz do mammografii, pokrowca na aparaturę,
zarękawka, kieszeni jednokomorowej, taśmy samoprzylepnej, paski do pomiaru glukozy, naklejki
samoprzylepne„ – Zp/50/PN-48/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7
Czy w przypadku zaoferowania myjni 1-stanowiskowej Zamawiający odstąpi od wymogu p. 7 jako
nie mającego zastosowania?
Odp: W przypadku zaoferowania myjni jednostanowiskowej wymóg równoczesnej kontroli obu
załadowanych endoskopów nie ma zastosowania, co nie zmienia faktu, że szczelność endoskopu musi
być kontrolowana podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji wraz z systemem
zabezpieczającym przed jego zalaniem
Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11
Prosimy o podanie producenta oraz wersji systemu monitorująco-raportującego posiadanego przez
Zamawiającego.
Odp: Endoskan 2 firmy Olympus. W tym systemie są "zachipowane" endoskopy.
Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 11
Czy Zamawiający uzna wymóg p. 11 za spełniony jeśli zaoferowana myjnia będzie generowała
wydruk zawierający wymagane w p. 11 informacje (identyfikacja personelu, aparatu i myjni oraz
potwierdzenie prawidłowości przeprowadzonego procesu)?
Odp: Zamawiający uzna za spełniony jeśli nie będzie to wymagało umieszczenia na endoskopie
kolejnych chipów i nie trzeba będzie wprowadzać ręcznie danych endoskopu do myjni.
Pytanie nr 4. Pakiet nr 4, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w wymaga zarękawka z gumką w nadgarstku czy z
mankietem bawełnopodobnym?
Odp. Zamawiający wymaga zarękawka z mankietami.
Pytanie nr 5. Pakiet nr 4, poz. 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kieszeni samoprzylepnej trójkątnej czy
prostokątnej?
Odp. Zamawiający wymaga kieszeni samoprzylepnej prostokątnej roz. 60x60 cm..
Pytanie nr 6. Pakiet nr 4, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści w ww. pozycji taśmę w rozmiarze 10x50 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 7. Pakiet nr 4, poz. 1-5
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga produktów sterylnych?
Odp. Zamawiający wymaga produktów sterylnych.
Pytanie nr 8. Pakiet nr 5
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 (paski do pomiaru glukozy) wyrazi zgodę na podanie ceny
jednostkowej za opakowanie a nie sztukę (z podaniem ilości sztuk w opakowaniu), przy czym ogólna
zaoferowana ilość sztuk będzie zgodna z zapotrzebowaniem Zamawiającego? W przypadku negatywnej
odpowiedzi prosimy o zgodę na podanie ceny jednostkowej z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie a nie sztukę (z
podaniem ilości sztuk w opakowaniu), przy czym ogólna zaoferowana ilość sztuk będzie zgodna z
zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Pytanie nr 9.
Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy w dniach roboczych czy
kalendarzowych
Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien zachować termin dostawy w dniach
kalendarzowych.
Pytanie nr 10.
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną stożkową torbę na płyny w rozmiarze 50x50cm?
Odp. NIE. Wymagamy kieszeń jednokomorową o roz. 60x60 cm.
Pytanie nr 11. Pakiet 4, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną torbę na płyny w rozmiarze 50x60cm?
Odp. NIE. Wymagamy kieszeń jednokomorową o roz. 60x60 cm.
Pytanie nr 12 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 2 i 4)
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. myjnię z załadunkiem endoskopów od
góry, gdzie komory otwierane są poprzez automatyczny przycisk nożny, dzięki czemu nie ma potrzeby
odkładania brudnego endoskopu, jak również schylania się w celu wysunięcia kosza oraz załadunku i
wyładunku endoskopu? Ponadto myjnia posiada karbowane dno komory oraz specjalną tubę do
umieszczania sondy endoskopu co eliminuje miejsca krzyżowania się i styku.
Odp. Zamawiający Nie dopuści, tego typu rozwiązanie (ładowanie od góry) było testowane w
naszej jednostce przez personel zajmujący się dezynfekcją endoskopów i nie zyskało pozytywnej
opinii i zostało ocenione jako niewygodne .
Pytanie nr 13 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 12)
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. obudowę wykonaną ze stali
malowanej proszkowo, z elementami ze stali nierdzewnej? Jest to materiał również odporny na
działanie kwasów i aldehydów, a posiada lepsze parametry wytrzymałościowe (co ma znaczenie w
przypadku obudowy) i jest materiałem łatwiejszym do utrzymania w czystości.
Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że komora myjąca będzie wykonana ze stali
nierdzewnej

Pytanie nr 14 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 5)
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Czy Zamawiający wymaga, aby każdy z niezależnych konektorów był zasilany niezależną pompą?
Tylko takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo dla procesowanego endoskopu, pozwala na
skuteczne domycie każdego kanału uwzględniając znaczące różnice w średnicach, umożliwia reakcję i
sygnalizację przez myjnię niedrożności w którymś z kanałów, jak również jest zgodne z wymaganiami
opisanymi w normie 15883?
Odp. Wszystkie wymagane parametry zostały określone w SIWZ, rozwiązanie z zasilaniem każdego
z konektorów niezależną pompą zostanie dopuszczone.
Pytanie nr 15 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 5)
Czy Zamawiający wymaga, by przyłącza posiadały różną kolorystykę pozwalającą w łatwy sposób
rozróżnić kanały endoskopu, do których mają zostać podłączone?
Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 16 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 10)
Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała możliwość wcześniejszego zaprogramowania, dnia
oraz godziny samodezynfekcji urządzenia tak żeby myjnia była gotowa przed rozpoczęciem badań?
Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 17 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1, pkt 11)
Czy Zamawiający wymaga, by w system raportująco-monitorującym wpięte były również posiadane
przez Pracownie szafy endoskopowe, dzięki czemu Zamawiający będzie posiadać pełną dokumentacje
obiegu endoskopu włącznie z etapem przechowywania endoskopu, co będzie pełnym, wiarygodnym
materiałem dowodowym w przypadku roszczenia ze strony pacjenta?
Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 18 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)
Czy w przypadku zaoferowania myjni dwustanowiskowej, Zamawiający wymaga, by urządzenie
posiadało możliwość niezależnego-asynchronicznego mycia i dezynfekcji endoskopów, co przekłada
się na znacznie szybszy obrót endoskopów, gdyż w dowolnym momencie mycia jednego endoskopu,
można zacząć procesowania następnego, jak również zmniejsza koszt dezynfekcji, gdyż w przypadku
procesowania jednego endoskopu zużytych zostaje o połowę mniejsza ilość mediów? Należy również
nadmienić, że tylko takie rozwiązanie jest równoważnym w stosunku do dwóch jednostanowiskowych
myjni.
Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 19 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)
Czy Zamawiający wymaga, by czas trwania całego procesu dekontaminacji endoskopu w myjni trwał
nie dłużej niż 30 minut?
Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 20 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)
Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało wbudowaną drukarkę?
Odp. Zamawiający nie wymaga
Pytanie nr 21 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)
Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała kolorystyczny wskaźnik, który informuje o statusie
pracy urządzenia bez potrzeby podchodzenia do myjni np. w postaci wskaźnika LED na obudowie lub
podświetlanych przycisków?
Odp. Zamawiający nie wymaga
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Pytanie nr 22 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)
Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy
komory bez użycia rąk przy pomocy przycisków nożnych, zapewniających łatwość użycia oraz
zmniejszające ryzyko zakażeń?
Odp. Zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 23 – do Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (Pakiet nr 1 Ogólne)
Czy Zamawiający wymaga, by myjnia posiadała możliwość podłączenia na kwasie nadoctowym lub
aldehydzie glutarowym?
Odp. Zamawiający wymaga użycia środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach
endoskopowych wysokotemperaturowych.
Pytanie nr 24 – do §2 ust. 2 wzoru umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia,
ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie
takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych
odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy
PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §2 ust. 2
wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ
Pytanie nr 25 – do §2 ust. 2 wzoru umowy

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem,
czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w
magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu
ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem
farmaceutycznym wyroby medyczne do ostatniego dnia terminu ważności są
pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do
§4 ust. 2 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem
ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie
musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ
Pytanie nr 26 – do §4 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z
wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia
towaru.”.
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ
Pytanie nr 27 – do §8 ust. 1 lit.a wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej zastrzeżonej w §8 ust.
1 lit. a wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości niewykonanej dostawy dziennie?
Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ
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