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DZP.26.22.6.2020 

WYKONAWCY 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 

„Dostawę myjni-dezynfektorów do naczyń sanitarnych na potrzeby 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.” (nr sprawy: 22/2020). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1 

Czy Zamawiający wymaga weryfikacji eliminacji zarodników Clostridium difficile? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wymaga. 

 

Pytanie Nr 2 

Dotyczy punktu 6. 

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając dezynfekcji termicznej A0=3000 dla myjni 

dezynfektora do kaczek i basenów? 

Uzasadnienie: Zgodnie z pkt. Nr 4.5.1 normy PN EN ISO 15883-3 „Dezynfekcja termiczna powinna 

być uważana za osiągniętą, jeżeli wszystkie powierzchnie, które miały być zdezynfekowane, zostały 

poddane procesowi zapewniającemu A0 o wartości co najmniej 60”. 

Wymagany poziom dezynfekcji termicznej A0=3000 stosowany jest dla narzędzi chirurgicznych, 

które następnie poddawane sterylizacji wykorzystywane są podczas zabiegów operacyjnych. 

Prosimy zatem o dopuszczenie poziomu dezynfekcji adekwatnego do dezynfekowanego wsadu, 

zgodnego z obowiązującymi normami PN EN ISO 15883-3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 3 

Dotyczy punktu 7. 

Czy Zamawiający dopuści myjnie-dezynfektor gdzie temperatura dezynfekcji kontrolowana jest przez 

czujnik umieszczony na górze komory myjąco-dezynfekującej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 4 

Dotyczy punktu 10. 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w system 11 dysz myjących: 9 dysz 

zwykłych, 2 dysze rotacyjne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 5 

Dotyczy punktu 14. 

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w optyczną informację o usterkach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 6 

Dotyczy punktu 16. 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o parametrach (szer. x gł. x wys.) 450x580x1320? 

Niższa wysokość umożliwia wykorzystanie dodatkowego miejsca np. na szafkę z materiałami 

podręcznymi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 7 

Dotyczy punktu 17 

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor o uśrednionym poziomie hałasu na poziomie 53dB? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 8 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi. Rozwiązanie 

takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną, dodatkowo posiada dożywotnią gwarancję 

na komorę, czego nie zapewniają producenci komór głęboko tłoczonych. Łączenia te są wykonane 

z niezwykłą precyzją i nie stwarzają ryzyka osadzania się w nich mikroorganizmów (nie zawierają 

zagłębień). Nie są nam także znane żadne badania, które wskazywałyby na gromadzenie się bakterii 

w takich komorach. Ponadto, łączenia te są niezwykle wytrzymałe i nie obniżają parametrów 

fizycznych i wytrzymałościowych – ciśnienie i temperatura panująca w komorze są kilkunastokrotnie 

niższe niż minimalnie konieczne, by w jakikolwiek sposób oddziałać na tak łączoną stal nierdzewną. 

W razie odmowy, prosimy o uzasadnienie takiej decyzji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 9 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dwóch czujnikach temperatury umieszczonych u góry 

komory? Umiejscowienie czujników wynika z konstrukcji urządzenia, co wynika z technologii. Ich 

lokalizacja nie ma w tym wypadku wpływu na precyzję i wiarygodność pomiaru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 10 

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie posiadała orurowanie z miedzi co zapobiega powstawaniu 

mikroorganizmów w orurowaniu myjni? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje zapisy SIWZ: Zamawiający wymaga orurowania ze stali 

chromoniklowej kwasoodpornej. 

 

Pytanie Nr 11 

Prosimy o dopuszczenie myjni dezynfektora o innym układzie dysz, gwarantujących w pełni 

skuteczne mycie, w tym basenów z uchwytem – 10 dysz w tym 5 dysz obrotowych, w tym wysoko 

wydajne ramię obrotowe. O skuteczności mycia i dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, 

opisujący poziom dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Co więcej, 

myjnia osiąga parametry znacznie przewyższające te minima (A0 do wartości 3000) oraz posiada 

badania potwierdzające skuteczność zwalczania nawet wyjątkowo odpornych mikroorganizmów, 

takich jak clostridium difficile, przy standardowym trybie pracy. Skoro myjnia spełnia zasadne normy, 

to ilość dysz jest parametrem arbitralnym i nie ma znaczenia dla skuteczności jej pracy, zwłaszcza 

że jakość mycia zależna jest także od rozmieszczenia dysz i ich ruchomości (ramiona, dysze obrotowe 

etc.) W wypadku odmowy dopuszczenia takiego urządzenia, prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 12 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 500 mm szer. 500 mm gł. 1450 mm wys. 

Zastosowane wymiary pozwalają na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urządzenia 

w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju. Zarazem są to wymiary jedynie nieznacznie odbiegające 

od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 13 

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie wyposażone były w podłogowy czujnik zatrzymujący myjnie 

w przypadku wycieku wody? Rozwiązanie takie zapobiega zalaniu pomieszczenia przy jakimkolwiek 

rozszczelnieniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie Nr 14 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia informującego o błędach jedynie wizualnie. W wypadku 

wystąpienia błędu, myjnia samoczynnie przerwie pracę, stad też nie jest konieczna natychmiastowa 

reakcja użytkownika. Dzięki temu urządzenie nie jest narażone na usterkę wskutek braku reakcji 

osoby obsługującej je. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 15 

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec 

cyklu? Rozwiązanie takie wspomaga suszenie konwekcyjne, dzięki temu naczynia są suche i gotowe 

do ponownego użycia. Rozwiązanie takie jest zgodne z normą PN EN 15883-3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego Sp. z o.o. 


