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DO   WYKONAWCÓW 
  

Dotyczy: ZP/PN/08/04/2022 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I 

URUCHOMIENIEM ORAZ FINANSOWANIEM W SYSTEMIE RATALNYM 

MYJNI-DEZYNFEKATORÓW NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ. 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 

2022/BZP 00134377/01 Z DNIA 2022-04-26 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że po ponownym przeanalizowaniu pytań i 

udzielonych odpowiedzi, dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania zawarte w Zestawie 2 

oraz Zestawie 10. 

Poniżej przesyłamy treść pytań wraz ze sprostowanymi odpowiedziami.  

 

ZESTAW 2 

 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Pkt. 1.11 – Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w 

dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 7”, umieszczony po obu stronach myjni , 

co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż opisany w SWZ  wyświetlacz 

graficzny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Pkt. 1.14 – Czy Zamawiający zgodzi się, aby na wydruku z myjni były umieszczone 

dane w postaci alfanumerycznej a wydruk zawierający dane zarówno tekstowe jak i 

wykres był możliwy do wydruku na drukarce w formacie A4,  co pozwala na 

czytelniejszą analizę danych z urządzenia niż na wąskim wydruku z wymaganej 

drukarki wbudowanej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

3. Pkt. 1.15 – Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dwa wbudowane 

zbiorniki na wodę procesową do mycia i dezynfekcji redukujące całkowity cykl 

mycia, dezynfekcji i suszenia do 45 min   ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga wymiany 3 

bojlerów na wodę procesową do mycia, zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 

do SWZ. 
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4. Pkt. 1.22 – Czy Zamawiający odstąpi od systemu automatycznej identyfikacji wózków 

wsadowych? W praktyce system ten daje korzyści tylko przy opcji załadunku 

automatycznego a bez takiego systemu jedynie podnosi koszty zakupu urządzenia,  

przy zaledwie 5 wózkach wsadowych, których wymaga Zamawiający,  personel nie 

ma problemu z wyborem odpowiedniego programu mycia dla typu wsadu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

5. Pkt. 1.23 – Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru przewodności wody w trakcie 

fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych? 

Informacja o przewodności wody umieszczona na wydruku lub na wyświetlaczu 

znacznie podnosi koszty zakupu urządzenia, a nie ma wpływu na efektywność 

procesu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

6. Pkt. 1.26 – Prosimy o odstąpienie od wymogu prezentowania na interaktywnym 

schemacie pracy podzespołów myjni.  

Urządzenia posiadają listę wejść i wyjść z urządzenia co dla technika serwisowego 

jest wystarczającą informacją do prowadzenia diagnostyki urządzenia. Personel 

obsługujący urządzenia nie posiada kodów do aktywacji trybów serwisowych,  tak 

więc parametr ten ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji w postępowaniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga możliwości obsługi ze strony 

użytkownika, a nie tylko serwisanta (możliwość graficznej obserwacji działania 

podzespołów, informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). 

 

7. Pkt. 1.29 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę myjącą 

o wydajności i konstrukcji dopasowanej do konstrukcji całego urządzenia?  

Wydajność pompy wyrażona w l/min nie jest parametrem na podstawie którego 

można oceni rzeczywistą skuteczność mycia, każde urządzenie posiadające certyfikaty 

zgodności gwarantuje poprawne przeprowadzenie procesu, parametr ten wiec ma na 

celu tylko i wyłącznie ograniczenie konkurencyjności w postępowaniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

8. Pkt. 1.36 – Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając do tak dużej myjni 

pojemników o pojemności zaledwie 5 litrów? Dla urządzeń tego typu standardem jest 

stosowanie pojemników 10 litrowych umieszczanych pod komorą mycia  co wpływa 

znacząco na zmniejszenie kosztów eksploatacji myjni. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada centralny system dozowania środków, a pod 

myjniami znajdują się pojemniki buforowe. 

 

9. Pkt. 1.38 – Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie zużywała wody max. 25l/fazę, 

dzięki czemu ich praca jest znacznie bardziej ekonomiczna - niższe zużycie wody, 

energii oraz co najważniejsze środków chemicznych, które ustawia się względem 

pobieranie ilości wody. Przypominamy, iż prawidłowy pełny proces składa się z 

minimum 5 faz .Dlatego też przy założeniu wymaganego zużycie przy 8 cyklach na 
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dzień, zużycie wody wyniesie aż 1600 litrów na dzień jednej myjni. Przy 

proponowanym przez nas rozwiązaniu każdego dnia placówka zaoszczędzi aż 600 

litrów wody, co w ujęciu miesięcznym pozwoli na oszczędzenie18 000 litrów wody. 

Przy obecnym zapisie zużycie wody w ujęciu miesięcznym wyniesie 48 000 litrów 

wody – 1 urządzenie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

10. Pkt. 1.41 – Zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 28.04.2022 r. prosimy o 

potwierdzenie, czy myjnie wraz z niezbędną przestrzenią serwisową mają się zmieścić 

we wnęce po myjniach obecnie użytkowanych, której szerokość wynosi 260 cm oraz, 

że montaż myjni nie wymusi konieczności przebudowy lub zmiany miejsca obecnie 

zamontowanego okna podawczego. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje montażu zgodnie z pkt 1.41. Załącznika nr 1, 

tj.: „Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni:  1100 x 960 x 2500 mm (sxgxw). 

Montaż i instalacja myjni we wnęce po wycofanych myjniach”. Zamawiający 

dopuszcza inne wymiary pod warunkiem dostosowania miejsca montażu przez 

Wykonawcę. Graniczna wysokość: 2500 mm. 

 

11. Pkt. 1.53 – Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do wyposażenia aparatów 

anestezjologicznych wyposażony w: 

8 dysz do worków oddechowych 

20 przyłączy do mycia rur anestezjologicznych 

20 dysz do przewodów rurowych o różnych długościach i średnicach oraz miejsce na 

kosz DIN 1/1 .  

Obecnie opisany wózek wsadowy jest charakterystyczny dla wyłącznie jednego 

wytwórcy myjni.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ, ale dopuszcza jak w pytaniu 15 

w Zestawie 6. 

 

ZESTAW 10 

 
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Tabela nr 2. – Myjnia-dezynfektor przelotowa do narzędzi :  

 

1. Dot. pkt 1.4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z podgrzewaniem 

elektrycznym z grzałkami umieszczonymi poza komorą mycia w komorze spustowej, 

osłonięte filtrem sitowym, w celu higienicznego oczyszczania komory ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

identyczne funkcje użytkowe. Umiejscowienie grzałki nie ma wpływu na efektywną i pracę 

urządzenia. Osłonięcie grzałek filtrem sitowym zapewnia ochronę grzałek przed 

zanieczyszczeniami oraz zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie komory.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z tym zmianie ulega pkt 1.4 

Załącznika nr 1. 
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2. Dot. pkt 1.13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z wyświetlaczem 

kolorowym dotykowym o przekątnej 7 cali po stronie załadowczej z analogową 

(alfanymeryczną) prezentacją przebiegu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z 

wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do 

zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim oraz dodatkowo wyświetlanie 

graficzne (wykres temperatury) na zewnętrznym ekranie ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz: odpowiedź na pytanie 3 w Zestawie 4. 

 

3. Dot. pkt 1.14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z rejestracją 

parametrów cyklu w języku polskim, wydruku parametrów cyklu na wbudowanej drukarce 

panelowej, wydruk wartości temperatury w komorze wraz z możliwością wydruku wykresów 

na zewnętrznej drukarce ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Patrz: odpowiedź 

na pytanie 2 w Zestawie 2. 

 

4. Dot. pkt 1.26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynektor któty będzie posiadał 

program serwisowy w sterowniku z informacją o potrzebie wykonania przeglądu 

technicznego oraz z podglądem pracy podzespołów myjni-dezynfektora, w tym stan pracy 

poszczególnych podzespołów sygnalizowany opisowo, możliwość w trybie serwisowym 

aktywowania podzespołów?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

5. Dot. pkt 1.29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię o wydajności pompy 750l/min. ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia odpowiednią wydajność pompy do 

przeprowadenia efektywnego procesu mycia i dezynfekcji.  

Wydajność nominalna pompy myjącej nie oznacza, wydajności uzyskanej na elementach 

natryskowych komory. Wydajność pompy powinna zapewniać skuteczne mycie i dezynfekcję 

wsadu. Większa wydajność jest zawsze związana z większym zużyciem energii elektrycznej, 

której koszty będzie ponosił Zamawiający w całym okresie eksploatacji urządzenia. 

Zaawansowane technologicznie konstrukcje dążą do niezbędnego, zapewniającego skuteczną 

pracę zmniejszania mocy podzespołów a nie stosowania podzespołów wielkiej mocy. 

Konstrukcja oferowanego urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę urządzenia (w 

tym skuteczność mycia i dezynfekcji) potwierdzoną wymaganymi certyfikatami w tym PN-

EN 15883.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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6. Dot. pkt 1.34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z 4 pompami 

dozującymi środki chemiczne, minimum od czterech różnych producentów, każda pompa z 

możliwością nastawy w mililitrach stężenia środka chemicznego na proces myjni 

bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i odpowiedzią na pytanie 7 w Zestawie 4. 

 

7. Dot. pkt 1.37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pompę spustową wody z komory mycia o 

dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, 

szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią?  

Uzasadnienie: Pompa spustowa zapewnia szybsze i efektywniejsze odprowadzenie wody z 

komory mycia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Por. odpowiedź na pytanie 13 w Zestawie 6. 

 

8. Dot. pkt 1.41 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach zewnętrzych 1110 mm 

szerokości i 990 mm głębokości ?  

Uzasadnienie: Proponowane wymiary urządzenia nieznacznie przekraczają wymagania (tj. 10 

mm na szerokości oraz 30 mm na głębokości). Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że 

tak znikome różnice w wymiarach nie wpływają na instalację myjni-dezynfektorów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Por. odpowiedź na pytanie 10 w Zestawie 2. 

 

9. Dot. pkt 1.53 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia wyposażenia 

aparatów anestezjologicznych o pojemności min. 8 zestawy wyposażenia aparatów 

anestezjologicznych, w tym min. 24 przyłącza do mycia rur o długości max. 150 cm, min. 10 

dysz do mycia worków oddechowych, min. 24 dysze do mycia rur tracheotomijnych, oraz 

wsad na min. 10 dysz do mycia masek anestezjologicznych?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ, ale dopuszcza jak w pytaniu 15 w 

Zestawie 6. 

 

10. Dot. pkt 1.58-1.60 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia narzędzi 

do chirurgii małoinwazyjnej o pojemności 7 tac sterylizacyjnych o wymiarach 

480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3 z dwoma poziomami z min. 90 

przyłączami łącznie do narzędzi rurowych ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe. Łatwiej rozmieścić 90 instrumentów kanałowych na dwóch 

poziomach.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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11. Dot. pkt 1.67 tabeli: Czy Zamawiający dopuści tace z uchwytami na 2 optyki sztywne z 

zamykana pokrywą wykonane z siatki drucianej o wymiarach 460x80x52mm z stali 

kwasoodpornej (AISI 304)?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

12. Dot. pkt 1.71 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia pojemników 

sterylizacyjnych lub transportowych o pojemnści 4 pojemników 600x300x250 mm ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. 

 

13. Dot. pkt 1.75 tabeli: Po przeprowadeniu wizji lokalnej w miejscu instalacji myjni czy 

prace adaptacyjne są jedynymi pracami po stronie Wykonawcy?  

Czy Zamawiający przygotuje otwory w ścianach ?  

Jeżeli przygotowanie otworów leży po stronie Wykonawcy prosimy o udostępnienie:  

- projektu konstrucyjnego obejmującego ściany, w których wbudowane mają zostać myjnie-

dezynfektory,  

- projektów branżowych (tj. instalacji wod-kan, zasilania eletrycznego, instalacji 

niskoprądowej, wentylacji). 

Odpowiedź: Wszystkie prace związane z montażem, przygotowanie otworów po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający nie posiada projektów, zapewni nadzór. 

 

14. Umowa: 

„W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 4 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych 

aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. „  

Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Uzasadnienie – przedmiotem zamówienia są urządzenia 

naprawiane w szpitalu a nie poza siedzibą zamawiającego. Są to urządzenia, które 

instalowane są na stałe i podłączane do specjalnie przygotowanego miejsca. Transport oraz 

instalacja urządzenia na zamianę zajęłaby kilka dni roboczych i wyłączyłaby z pracy cały 

dział sterylizatorni ponieważ podczas prac instalacyjnych nie jest możliwe zapewnienie 

odpowiednich warunków sanitarnych do obróbki narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, 

zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie 

wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.  

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 2 w Zestawie 3. 

 

„W wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, w przypadku zwłoki 

usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki”  

Par 5, pkt 2 b - Prosimy o obniżenie kar do 0,1 % oraz naliczanie od wartości poszczególnego 

urządzenia a nie wartośći umowy.  

Par 5 - Prosimy o naliczanie od wartości poszczególnego urządzenia a nie wartośći umowy.  

Prosimy o obniżenie kar w par. 5 pkt 2c) do 10 %.  

Prosimy o obniżenie kar w par. 5 pkt 10 do 20 %.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Prosimy o wykreślenie pkt. 5 i 6 par.3 umowy tj.:  

5.W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 4 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych 

aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy.  

6.Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady 

produkcyjnej sprzętu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W 

przypadku zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej urządzenie zostanie 

wymienione na nowe, wolne od wad.  

Wyspecyfikowane urządzenia są na stałe montowane w otworach ściennych i podłączane od 

instalacji zasilających, co wyklucza wstawianie urządzeń zastępczych na czas naprawy 

(urządzenia są naprawiane w miejscu instalacji). 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

=================================================================== 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, iż ze względu na ilość zapytań, które wpłynęły  do 

postępowania jak w tytule o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, zostaje zmieniony termin 

składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.                                                                

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było: 
7.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 06.05.2022 r. do 

godziny 11:00.  

7.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 3. 

 

Winno być : 
7.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 18.05.2022 r. do 

godziny 11:00.  

7.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 7.1. 
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Było: 
5.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest 

do dnia 04.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

Winno być: 
5.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest 

do dnia 16.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

 

 

=================================================================== 

Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia wraz z poprzednio 

opublikowanymi zmianami i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

==================================================================                                                                                                                                                     
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