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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
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38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
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e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/47/2019                                       Sanok, dnia  20.03.2019r. 
 
 
do wszystkich uczestników postępowania 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/08/2019 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup dezynfektorów i myjni dla  SPZOZ w Sanoku 
 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające standardowy kosz na 1 basen sanitarny z pokrywą 
i dwie kaczki  z możliwością rozbudowy o dodatkowe kosze umożliwiające mycie i dezynfekcję np. 6 
szt. kaczek? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające max. moc 3000W oraz pobór energii na cykl 
0,165kW/h, z czasem cyklu 5-6 minut? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor  
Czy Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi ko-
mory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkowa-
nia.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor  
Czy Zamawiający dopuści urządzeniem, w którym usterki/alarmy przedstawiane są na wyświetlaczu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor 
Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzy-
mając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w 
momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi 
jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając 
na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiolo-
giczne. 
Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 6 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor, poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował urządzenie spełniające wymagania Dyrektywy 
Europejskiej 93/42/CE o wyrobach medycznych oraz posiadało ważne dokumenty potwierdzające do-
puszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - ważne deklaracje zgodności CE wyrobu 
medycznego oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia i de-
zynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę 
moczu itp.? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 8 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor 
Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym za-
mawiający wymaga aby myjnia posiadała wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wy-
laniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości 
nie zalegają w urządzeniu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 9 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 (Płuczko-dezynfektor) i utworzenie odrębnego 
pakietu? Umożliwi to złożenie ofert bardziej konkurencyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 10 – dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor 
Czy Zamawiający wymaga aby  komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony 
monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału 
z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozo-
stawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów 
epidemiologicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 – dotyczy poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wys. 1630 x szer. 545 x gł. 475mm nieznacznie 
różniących się o wymaganych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 12 – dotyczy poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 3,05kW, mocy pompy wody ≤ 740W?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 13– dotyczy poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego (system min. 13 dysz myjących w tym min. 9 dysz rotacyjnych i 1 obrotowe ramie sprysku-
jące umieszczone w górnej części komory), łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszcze-
nia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia / powtarzalność? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 14– dotyczy poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dla cyklu standardowego zużycie wody wynoszące 
35l? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 15– dotyczy poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia z orurowaniem wykonanym z miedzi? 
Miedź posiada podatność na korozję na skutek używania preparatów kwaśnych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 16– dotyczy poz. 1 Płuczko-dezynfektor, poz. 2 Myjnia do kaczek i basenów 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części 
z zagranicy do 14dni, po przekroczeniu tego czasu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządze-
nia zastępczego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17- myjnia do kaczek i basenów - 1 szt.(lp. 2) 
Czy Zamawiający w pozycji 4 przez moc pompy wody 450 W rozumie wartość maksymalną? Prosimy 
o dopuszczenie wysoko wydajnej pompy wody o mocy 370 W. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 18 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była wyrobem medycznym zgodnie z dyrektywą PN EN 
93/42/EEC oraz była zgodna z normą odnośnie urządzeń do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych 
15883-1/3 ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający dopuści myjnię ładowaną od frontu o wymiarach całkowitych 600x600x1695 mm, 
umożliwiającą mycie i dezynfekcję w pojedynczym cyklu 4 kaczek i 2 basenów lub wiader lub innych 
pojemników ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilania 1 fazowym max. 3.3kW? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania urządzenia nowego, nie powystawowego, nieużywa-
nego, ale wyprodukowanego w 2018 roku? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 22 
Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1630 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 23 
Dot. pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z mocą generatora 4,05 kW ? 
Wyższa moc generatora przekłada się na proporcjonalnie szybsze wykonywanie cyklu mycia i dezyn-
fekcji. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 



SPZOZ/SAN/ZP/47/2019 Strona 4 z 4 

Pytanie nr 24 
Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową  o mocy 730W 
i wydajności 250l/min? Dla osiągania dobrych rezultatów mycia ważniejszym parametrem jest 
wydajność pompy, a nie jej moc. Można zastosować pompę o dużej mocy i małej wydajności, która nie 
zapewni ciśnienia wymaganego do prawidłowego mycia i dezynfekcji naczyń, a zwiększy jedynie 
zużycie energii przez urządzenie. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 25 
Dot. pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści system 13 dysz myjących wykonanych ze stali nierdzewnej, a 
w celu uzyskania dodatkowego rozbryzgu wody pokrytych otuliną z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 26 
Dot. pkt. 34 - Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając orurowania z  miedzi a nie ze stali 
nierdzewnej, gdy w pkt. 25 wymaga jednoznacznie myjni wykonanej ze stali szlachetnej  ( 
nierdzewnej)? Powszechnie wiadomo, że stal nierdzewna jest bardziej odpornym materiałem na 
działanie środków chemicznych ( w tym tych o odczynie kwaśnym) niż miedź. Dodatkowo instalacje 
miedziane w myjniach dezynfektorach występują wyłącznie w urządzeniach produkowanych przez 
firmę Erlen i ze względu na niską trwałość tejże instalacji firma Erlen wymaga stosowania 
dedykowanych środkowych chemicznych w myjni. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 27 
Czy Zamawiający zobowiązuje się do stosowania wyłącznie dedykowanych środków myjących?    
Odpowiedź: W okresie gwarancji  urządzenia preparaty stosowane zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Pytanie nr 28 
Dot. 35 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w system automatycznie 
rozszczelniający drzwi po zakończeniu cyklu pracy? Myjnie do kaczek i basenów umieszczane są z 
reguły w Brudownikach i zastosowanie takiego systemu może spowodować powtórną kontaminację 
mytych naczyń. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 29 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadło wykonane badania przez laboratorium 
akredytowane stwierdzające skuteczność programu mycia i dezynfekcji dla sporów bakterii Clostridium 
Difficile ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 
 
 
 
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia 
 
 

Z poważaniem 

  


