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str. 1 

 
Łapy, dnia 01.02.2017 r. 

Znak sprawy: IZS/Ł/01/01/17 

Odpowiedzi  

na pytania do przetargu nieograniczonego na  wykonanie robót budowlanych  
w systemie zaprojektuj, wybuduj, wyposa ż przy realizacji inwestycji pn. „Budowa 
budynku szpitala (w ramach rozbudowy istniej ącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, 
Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Steryliza torni i Pracowni Endoskopii” na 
rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro wotnej w Łapach. 

 

Oferent nr 1 (pytanie z dnia 25.01.2017 r.)  

Pytanie nr 1. 
Dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej: 
Czy wartość robót budowlanych Zamawiający rozumie jako wartość projektu, robót  
i wyposażenia stałego. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza. 

 

Oferent nr 1 (pytanie z dnia 27.01.2017 r.)  

Pytanie nr 2. 
Zamawiający w treści siwz w Rozdziale I pkt.5 ppkt 11) opisuje system dotyczący okładzin 
sal operacyjnych. 
Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązania w tym zakresie akceptowane przez służby 
sanitarne oraz dopuszczone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuści. 

 

Oferent nr 2. (pytania z dnia 27.01.2017 r.)  

Proszę o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach: 

Pytanie nr 1. 
Wnosimy i zaakceptowanie rozwiązań systemu telewizji dozorowej CCTV w technologii IP; 
PFU w tym zakresie opisuje telewizję dozorową w technologii analogowej. Zastosowanie 
technologii IP umożliwi spełnienie wymogu integracji systemów zabezpieczeń. 

Odpowied ź: Zamawiający akceptuje. 
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Pytanie nr 2. 
      Prosimy o zadeklarowanie, że Inwestor na etapie projektowania nie będzie wymagał 

zastosowania więcej niż 16 kamer systemu telewizji dozorowej. Informacje te są niezbędne 
do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 3. 
      W zakresie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN prosimy o wymienienie 

wszystkich pomieszczeń, w których Inwestor oczekuje wykonania tego systemu. Informacje 
te są niezbędne do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego 
sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 4. 
      Prosimy Zamawiającego o określenie czy przedmiotowy obiekt z punktu widzenia przepisów 

wymaga zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pożarowej SSP. Informacje te są 
niezbędne do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego sporządzenia 
oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 5. 
      Czy w przypadku, gdy z punktu widzenia przepisów przedmiotowy obiekt szpitalny nie 

wymaga zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pożarowej SSP Zamawiający 
odstąpi od konieczności wykonania tej instalacji? Informacja ta jest niezbędna do 
jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 6. 
      Prosimy Zamawiającego o określenie czy przedmiotowy obiekt z punktu widzenia przepisów 

wymaga zaprojektowania i wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO. 
Informacja ta jest niezbędna do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego 
sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 7. 
      Czy w przypadku, gdy z punktu widzenia przepisów przedmiotowy obiekt szpitalny nie 

wymaga zaprojektowania i wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO 
Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania tej instalacji? Informacja ta jest niezbędna 
do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 
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Pytanie nr 8. 
      Załączony program funkcjonalno - użytkowy załącznik nr 4 zawiera istotny błąd w opisie 

wymaganych instalacji, a mianowicie wymagany jest SSP złożony m.in. z sygnalizatorów 
akustycznych, a jednocześnie wymagana jest instalacja dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego DSO. Wnosimy o poprawienie PFU w zakresie jednoznacznego opisu 
wymaganego sposobu sygnalizacji zagrożenia pożarowego. Informacja ta jest niezbędna do 
jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 9. 
      W zakresie systemu kontroli dostępu SKD prosimy o wymienienie wszystkich pomieszczeń i 

przejść  pomiędzy oddziałami, w których Inwestor oczekuje wykonania tego systemu. 
Informacje te są niezbędne do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego 
sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 10. 
      W zakresie okablowania strukturalnego LAN wnosimy o uzupełnienie programu funkcjonalno 

-   użytkowego o określenie wymaganej kategorii / klasy okablowania strukturalnego oraz 
konieczności lub braku konieczności zastosowania ekranowania tego okablowania. 
Informacje te są niezbędne do jednoznacznego określenia zakresu prac oraz prawidłowego 
sporządzenia oferty. 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. Zamawiający 
oczekuje wykonania okablowania strukturalnego min. w kat. 6. 

 

Oferent nr 3. (pytania z dnia 28.01.2017 r.)  

Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okładzin ścian sal operacyjnych, 
pomieszczeń przygotowania lekarzy oraz pomieszczeń przygotowania pacjentów  
w technologii paneli demontowanych z demontowalną uszczelką antybakteryjną z jonami 
srebra? Takie rozwiązanie jest często stosowane w projektowaniu nowoczesnych bloków 
operacyjnych i umożliwi startowanie w tym postępowaniu większej liczbie firm oferujących 
taką technologię zabudowy. Wpłynie to niewątpliwie na większą konkurencyjność złożonych 
ofert, co będzie korzystne dla Zamawiającego. Poniżej przedstawiamy opis technologii, o 
której dopuszczenie wnioskujemy:   
 Panele ścienne i sufitowe ze stali kwasoodpornej malowane proszkowo (panele 
ścienne do wysokości 1200mm niemalowane) w dowolnym kolorze do wyboru przez 
Zamawiającego z powłoką bakteriobójczą. Panele ścienne  łączone uszczelką sylikonową o 
trwałych właściwościach mechanicznych i bakteriobójczych. Uszczelka o grubości 6 mm. 
Powłoka bakteriobójcza zapewnia systemom paneli ze stali szlachetnej 24-godzinną ochronę 
przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na 
metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą. W tej technologii wykorzystuje się 
jony srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Warstwa 
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przeciwdrobnoustrojowa hamuje wzrost bakterii do 99,9% w ciągu 24 godzin. Na dowód tego 
Wykonawca złoży na etapie oferty dokument z badań potwierdzający skuteczność 
zastosowanej technologii antybakteryjnej paneli.  

 Panele ścienne są montowane na pionowych profilach aluminiowych, zapewniające 
odpowiednią sztywność całej konstrukcji. Panele ścienne wykonane z blachy o gr. 1 mm 
oraz podklejone płytą kartonowo gipsową grubości 12,5 mm. Miejsce łączeń paneli 
ściennych maskowane za pomocą uszczelki o grubości 6 mm. System umożliwia 
przygotowanie wszystkich niezbędnych otworów pod kontakty, gniazda, urządzenia, głośniki 
itp. oraz umożliwia wbudowanie elementów takich jak: szafy, monitory LCD. Przy 
wbudowywaniu urządzeń w ściany pozbywamy się dodatkowej powierzchni do czyszczenia 
oraz miejsc szczególnie gromadzących bród.  

 Panele sufitowe montowane są na wcisk do wiszącej konstrukcji zamontowanej do 
sufitu konstrukcyjnego. System paneli ściennych tworzą zwartą jednolitą powierzchnię oraz 
umożliwia estetyczne obłożenie wokół sufitów laminarnych i lamp. Standardowa wielkość 
panela 600 x 600 mm. System umożliwia demontowanie poszczególnych paneli. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2. 
Zgodnie z prawem budowlanym  z  art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3) Par 216.1 wszystkie ścianki 
działowe w budynkach użyteczności publicznej klasy B a takim budynkiem jest bez wątpienia 
obiekt będący przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania klasyfikacji ogniowej 
EI30. Czy zatem Zamawiający wymaga aby producent zabudowy panelowej sal 
operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowawczych przedstawił dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu EI30 dla oferowanego przez siebie systemu? 

Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie nr 3. 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia na poziomie składania ofert atestu PZH na system 
ścian i sufitów sal operacyjnych oraz pomieszczeń przygotowawczych gwarantujący, że 
oferowana zabudowa panelowa jest bezpieczna i przeznaczona do stosowania w 
jednostkach służby zdrowia? 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie nr 4. 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu ze skuteczności przeprowadzonej 
dekontaminacji sal operacyjnych wykonanych w systemie zabudowy panelowej? Coraz 
bardziej powszechną techniką dezynfekcji sal operacyjnych jest sterylizacja gazowa, dlatego 
Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewność wysokiej jakości dostarczonego 
produktu. 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 
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Pytanie nr 5. 
Czy Zamawiający wymaga certyfikatu jakości ISO- EN 9001 Wykonawcy systemu zabudowy 
panelowej? Zamawiający żądając takiego dokumentu ma pewności wysokiej, jakości 
produktu oraz kontroli jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 

 
Pytanie nr 6. 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu na izolację akustyczną drzwi  
i paneli ściennych o parametrach nie mniejszych niż wymagane w prawie budowlanym? 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie nr 7. 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu na izolację termiczną paneli 
ściennych o parametrach nie mniejszych niż wymagane w prawie budowlanym? 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie wymaga. 

 

Oferent nr 4. (pytania z dnia 30.01.2017 r.)  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi / wyjaśnień w następujących kwestiach: 

Pytanie nr 1. 
W PFU pkt. 2.8 jest wymóg aby była możliwa integracja wszystkich instalacji 
zabezpieczeniowych. Czy wobec powyższego należy zastosować system CCTV w 
technologii IP, w miejsce przewidzianej technologii analogowej. 

Odpowied ź: Zamawiający akceptuje. 

Pytanie nr 2. 
Prosimy o zadeklarowanie, że Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania więcej niż 16 
kamer systemu CCTV, na co sugeruje wyspecyfikowanie rejestratora 16 kanałowego. 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 3. 
W zakresie systemu SSWiN prosimy o wymienienie wszystkich pomieszczeń, które należy 
objąć tym systemem. 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 4. 
Prosimy o informację, czy przedmiotowy obiekt z punktu widzenia przepisów wymaga 
zastosowania systemu SSP. 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 
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Pytanie nr 5. 
Czy w przypadku, gdy z punktu widzenia przepisów przedmiotowy obiekt szpitalny nie 
wymaga systemu SSP Zamawiający odstąpi od jego zastosowania. 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 6. 
Prosimy o informację, czy przedmiotowy obiekt z punktu widzenia przepisów wymaga 
zastosowania systemu DSO. 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 7. 
Czy w przypadku, gdy z punktu widzenia przepisów przedmiotowy obiekt szpitalny nie 
wymaga systemu DSO Zamawiający odstąpi od jego zastosowania. 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 8. 
W PFU są dwie niespójne informacje, wg jednej system SSP ma zawierać m.in. 
sygnalizatory akustyczne. wg drugiej należy zastosować system DSO. Prosimy o 
jednoznaczną informację odnośnie sposobu sygnalizacji zagrożenia pożarowego.  

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 9. 
W zakresie systemu kontroli dostępu SKD prosimy o wymienienie wszystkich pomieszczeń i 
przejść, w których należy zastosować ten system.  

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 10. 
W zakresie okablowania strukturalnego LAN wnosimy o doprecyzowanie PFU o określenie 
wymaganej klasy/kategorii okablowania oraz konieczności lub braku ekranowania.  

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. Zamawiający 
oczekuje wykonania okablowania strukturalnego min. w kat. 6. 

Pytanie nr 11. 
Pytanie w zakresie Platformy serwerowej (do pkt. 5.15 SIWZ) 

Jaki jest wymagany zakres integracji z istniejącym systemem szpitalnym. Prosimy o podanie 
bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie? 

      Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 12. 
Pytania w zakresie Platformy serwerowej (do pkt. 2.10 podpunkt 1): 

1) Ile serwerów oraz w jakiej konfiguracji i z jakimi systemami wymaga Zamawiający w 
ramach Platformy serwerowej? 
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Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

2) Czy Platforma serwerowa będzie wykorzystywana jedynie do gromadzenia dużej 
ilości danych z wyników badań oraz realizacji dostępu klienckiego do platformy? Jak 
należy rozumieć dostęp kliencki do platformy, prosimy o uszczegółowienie. 

Odpowied ź: Zgodnie z PFU. 

3) Ilu użytkowników (klientów) ma mieć dostęp do platformy? 

Odpowied ź: Zgodnie z PFU. 

4) Czy w zakresie platformy serwerowej należy uwzględnić przełączniki sieciowe? 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

5) Czy w zakresie platformy serwerowej należy uwzględnić urządzenie bezpieczeństwa 
pozwalające zorganizować zabezpieczony dostęp do sieci Internet. 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

6) Czy Zamawiający uzna jako wystarczające zabezpieczenie danych składowanych i 
archiwalnych wykonywanie w oparciu o serwer backupowy wyposażony w 
odpowiednią ilość dysków? Jaką przestrzeń dyskową należy przewidzieć na 
zabezpieczenie danych?  

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

 

Oferent nr 5. (pytania z dnia 30.01.2017 r.)  

Po przeanalizowaniu warunków postępowania zwracamy się z pytaniem: 
Dotyczy: 
5. CENTRALNA STERYLIZACJA  
ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI 
CENTRALNA STERYLIZACJA  

02  MYCIE I DEZYNFEKCJA WYROBÓW 

 
Pytanie nr 1. 
8. myjnie-dezynfektor:  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 20 wstępnie zapisanych programów 
mycia i dezynfekcji wybieranych za pomocą jednego przycisku oraz z możliwością wybrania 
3 programów za pomocą dedykowanych klawiszy?  Pod względem funkcjonalnym jest to 
rozwiązanie co najmniej równorzędne z opisanym w SIWZ. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 
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Pytanie nr 2. 
8. myjnie-dezynfektor:  

Czy Zamawiający dopuści zewnętrznego dostawcę systemu komputerowego nie będącego 
wytwórcą urządzeń, ale gwarantującego pełną  integrację wszystkich zainstalowanych 
urządzeń? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wykazania pełnej integralności 
urządzeń oraz systemu, potwierdzonej przez producentów i urządzeń oraz producenta 
systemu (należy załączyć do oferty). 

Pytanie nr 3. 
8.3 Wózek wsadowy do mycia narz ędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii)  
Pojemnik z pokryw ą na bardzo drobne elementy – 2 szt. :  

Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemnik wykonany z blachy perforowanej zamiast z 
siatki? Drobne elementy mogą wypadać przez oczka siatki, co może powodować ich 
zgubienie. W przypadku pojemnika z blachy perforowanej nie ma takiego ryzyka. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 4. 
8.4 Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjn ych :  

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek pozwalający na mycie dwóch kontenerów 
sterylizacyjnych o wielkości 1 STE każdy (600 x 300 x 300mm). 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 5. 
5. zgrzewarka rotacyjna (rolkowa):  

Czy Zamawiający dopuści zewnętrznego dostawcę systemu komputerowego nie będącego 
wytwórcą urządzeń, ale gwarantującego pełną  integrację wszystkich zainstalowanych 
urządzeń? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wykazania pełnej integralności 
urządzeń oraz systemu, potwierdzonej przez producentów i urządzeń oraz producenta 
systemu (należy załączyć do oferty). 

Pytanie nr 6. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w nowoczesne urządzenie posiadające 
pełen płaszcz komory zamiast pierścieniowego?  
Pełny płaszcz grzewczy pozwala na równomierne nagrzewanie komory na całej jej 
powierzchni w odróżnieniu od płaszcza pierścieniowego co bezpośrednio przekłada się na 
ograniczenie czasu potrzebnego do wykonania pełnego cyklu sterylizacji.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o chropowatości komory Ra 2 µm? Jeśli nie prosimy o 
podanie wycinka normy PN EN 285 lub innego wymogu prawnego według, którego 
wymagana jest podana przez Zamawiającego chropowatość. 



"Budowa budynku szpitala ( w ramach rozbudowy istniejącego) w zakresie Bloku Operacyjnego, 

Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii" w SP ZOZ w Łapach  

  

str. 9 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. Płaszcz pełny nie umożliwia wizualnej inspekcji wszystkich 
spawów. 

Pytanie nr 7. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, którego szerokość do transportu wewnątrz szpitalnego 
wynosi 93 cm. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 93 cm jeśli Wykonawca zobowiąże się do 
pokrycia ewentualnych kosztów wynikłych z wprowadzenia urządzenia na miejsce 
posadowienia? 

Odpowied ź: Do rozstrzygnięcia i uzgodnienia na etapie projektowania. 

Pytanie nr 8. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wspólne zawory bezpieczeństwa dla 
komory i płaszcza? 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 9. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uszczelką dociskaną parą? Jest to rozwiązanie 
stosowane przez większość producentów, zapewniając docisk uszczelki. W przypadku 
uszczelniania za pomocą sprężonego powietrza niezbędne jest stosowanie detektora 
powietrza aby zapobiec przedostaniu się powietrza do wsadu. W przypadku przedostania 
się powietrza do wsadu będzie on nie sterylny mimo prawidłowego przebiegu procesu.  

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 10. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem drzwi o poruszanym przez system 
zębaty? 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 11. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający wymaga aby połączenia instalacji wodno parowej były wykonane w 
sposób higieniczny za pomocą połączeń tri-clamb oraz aby powierzchnia posiadała 
chropowatość max. 2 μm? 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 12. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  
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Prosimy o doprecyzowanie dlaczego Zamawiający wymaga systemu odmulania wytwornicy 
pary jeśli ma być  zasilana wodą ultra czystą 5µS/cm.? 
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie nie wyposażone w system odmulania? 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 13. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Prosimy o podanie parametrów pary wytwarzanej przez wytwornicę znajdującą się w 
posiadaniu Zamawiającego. 

Odpowied ź: Zamawiający rezygnuje z zasilania sterylizatora z zewnętrznego źródła pary. 

Pytanie nr 14. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma panelami sterowania po 5,7” każdy?  
Proponowana przez nas wielkość wyświetlacza gwarantuje swobodna obsługę sterylizatora 
oraz wyświetlanie niezbędnych parametrów cykli.  

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 15. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zmawiający dopuści sterylizator posiadający port komunikacji Ethernet zamiast portu 
USB?   Bezpośrednie podłączenie do komputera PC jest rozwiązaniem ułatwiającym zapis i 
przenoszenie parametrów cyklu w porównaniu z manualnym przenoszeniem danych poprzez 
port USB. Ponadto bezpośrednie połączenie wyklucza możliwość uszkodzenia / zgubienia 
nośnika danych. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 16. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści  zapis na komputerze klasy PC poprzez sieć Ethernet zamiast 
poprzez port USB ? 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie nr 17. 
10. Sterylizator parowy z wytwornic ą pary :  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością automatycznego programowania ale 
bez wykonywania testu szczelności? Sterylizatory parowe jako urządzenia ciśnieniowe nie 
powinny być używane bez nadzoru ze strony przeszkolonego personelu. Działanie 
sterylizatora bez nadzoru jest nie zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami.   

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 
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Pytanie nr 18. 
10.2 Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW.  

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy z dwoma półkami ażurowymi bez możliwości 
regulacji? Ponieważ sterylizacja zgodnie z normą powinna odbywać się w przyjętej jednostce 
wsadowej określonej przez normę PN EN 285 tj. 600x300x300 mm ewentualnie 
600x300x150 mm, w sterylizatorach parowych nie ma konieczności regulowania półek 
ponieważ wózek jest tak zaprojektowany aby mieścił wymaganą ilość jednostek 
sterylizacyjnych. Jednocześnie wymagane przez Zamawiającego w pkt 12 wymiary koszy 
wskazują na stosowanie wystandaryzowanych jednostek sterylizacyjnych. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

 

Oferent nr 6. (pytania z dnia 30.01.2017 r.)  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące SIWZ: 
Zał. nr 5 - wykaz urządzeń i sprzętu objętych zamówieniem 
5. CENTRALNA STERYLIZATORNIA 

Pytanie nr 1,  punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z pełnymi drzwiami (bez przeszklenia)?  
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Podczas pracy myjni-dezynfektora woda odbijająca się od 
szklanych ścian drzwi uniemożliwia obserwację prawidłowości procesu mycia dlatego 
przeszklenie drzwi komory mycia jest zbędnym wyposażeniem wyłącznie zwiększającym 
koszty zakupu urządzenia. Dodatkowo przy nieprawidłowym załadunku komory lub w 
przypadku upuszczenia ciężkiego przedmiotu na szkło przy otwartych drzwiach myjni-
dezynfektora, może dojść do trwałego uszkodzenia szkła lub jego zbicia. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 2 , punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor bez wewnętrznego oświetlenia komory 
mycia?  
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Podczas pracy myjni-dezynfektora woda odbijająca się od 
szklanych ścian drzwi uniemożliwia obserwację prawidłowości procesu mycia dlatego 
oświetlenie wewnątrz komory mycia jest zbędnym wyposażeniem wyłącznie zwiększającym 
zużycie energii. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 3, punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w sterownik umożliwiający 
wybierane programów przy pomocy obrotowego programatora (programy od 1 do 23) i 
przycisków klawiatury (programy od 24 do 64)?                                                   
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 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Rozwiązanie takie zapewnia łatwą intuicyjną obsługę przy 
jednoczesnym zminimalizowaniu możliwości błędnego wybrania programu. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 4,  punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści różnych wytwórców myjni-dezynfektorów oraz systemu 
komputerowego? 
 Wymaganie Zamawiającego dotyczące wspólnego wytwórcy systemu 
komputerowego oraz urządzeń uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcom specjalizującym 
się w systemach komputerowych dla Centralnych Sterylizatorni a tym samym ogranicza 
uczciwą konkurencję.  

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wykazania pełnej integralności 
urządzeń oraz systemu, potwierdzonej przez producentów i urządzeń oraz producenta 
systemu (należy załączyć do oferty). 

Pytanie 5,  punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z dwoma pompami cyrkulacyjnymi o 
łącznej wydajności 800 l/min?  
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Zastosowanie układu dwóch pomp, z których jedna odpowiada za 
obieg wody w stałym układzie natryskowym myjni a druga za obieg wody w układzie 
natryskowym sprzężonym z wózkiem wsadowym, sprawia że każda nieszczelność w jednym 
układzie nie powoduje osłabienia skuteczności mycia drugiego układu. 
 W systemach myjących wyposażonych w pojedynczą pompę każda nieszczelność w 
układzie natryskowym powoduje osłabienie skuteczności mycia wszystkich dwóch obiegów 
wody. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6,  punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z sygnalizacją konieczności wymiany 
filtra zamiast systemu automatycznego monitorowania różnicy ciśnień filtra jałowego – 
sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra)?  
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Filtry w oferowanym urządzeniu dedykowane są na określony 
czas pracy suszarki i tak dobrane, że wymiana filtra odbywa się w trakcie przeglądu, co 
obniża koszty eksploatacji. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 7,  punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w system kondensacji 
pary z powietrza usuwanego wykorzystujący wodę o wysokiej skuteczności?                                                  
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym o tej samej 
funkcjonalności i jest zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 15883. Proponowane rozwiązanie 
kondensuje min. 80% wilgoci z usuwanego powietrza, ponieważ woda jest jednym z 
najlepszych przewodników cieplnych.  
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Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 8, punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor bez układu odzysku ciepła z 
usuwanego powietrza suszącego służącego do ogrzewania powietrza pobieranego do 
suszenia?  
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Powietrze usuwane z komory przechodzi przez kondensator pary 
aby wydostać się na zewnątrz do instalacji wentylacji jako chłodne i suche. To samo 
powietrze, wydostające się z komory ma maksymalną możliwą temperaturę wynoszącą 60ºC 
co jest zbyt małą wartością aby móc ogrzać powietrze wprowadzane do komory podczas 
suszenia. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 9, punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z możliwością umieszczenia wewnątrz 
niej 3 pojemników na detergenty po 5 l każdy i z możliwością dozowania dodatkowo min. 1 
detergentu umieszczonego poza obrębem myjni z min. 1 pojemnika na detergent po 5 l 
każdy lub pojemnika o większej pojemności? 
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym o tej samej 
funkcjonalności i jest zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 15883. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 10, punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 

 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w zawór spustowy 
zamiast pompy spustowej, do higienicznego i szybkiego pozbycia się wody i popłuczyn z 
komory mycia? 
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym o tej samej 
funkcjonalności i jest zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 15883. Zastosowanie zaworu 
spustowego pozwala na bardzo szybkie i higieniczne pozbycie się wody i popłuczyn z 
komory mycia. Dodatkowo nie wymaga obsługi serwisowej, co obniża znacząco koszty 
eksploatacji urządzenia i nie naraża użytkownika na przestój urządzenia w przypadku awarii 
pompy spustowej. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 11, punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor bez układu chłodzenia ścieku? 
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym o tej samej 
funkcjonalności i jest zgodne z normą PN-EN 15883 / EN 15883. Zastosowanie układu 
chłodzenia zwiększa koszty zakupu urządzenia i jest bezzasadne, ponieważ instalacje 
odpływowe doprowadzone do urządzeń technologicznych powinny być wykonane z 
materiałów odpornych na wysoką temperaturę. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 
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Pytanie 12,  punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną w zdejmowane ramiona 
natryskowe zamiast ramion natryskowych ze zdejmowalnymi końcówkami? 
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Zdejmowane całkowicie ramię umożliwia bezproblemowe 
przepłukanie jego wnętrza w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Dodatkowo 
myjnia jest wyposażona w system filtrów sitowych z oczkami o różnej wielkości 
zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu cyrkulacji wody w komorze 
mycia dzięki czemu przedostanie się zanieczyszczeń do ramion natryskowych jest 
ograniczone. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 13, punkt 8 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor o maksymalnej szerokości 900 mm? 
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Podana szerokość umożliwia bezproblemowy transport myjni 
przez drzwi, poza tym wymaganie Zamawiającego określonej szerokości jest bezzasadne, z 
uwagi na brak projektu technologii lub architektury Centralnej Sterylizatorni, który mógłby 
wprowadzać ograniczenia co do szerokości otworów montażowych oraz transportowych dla 
urządzeń technologicznych. Wymaganie konkretnej szerokości urządzeń wskazywać może 
preferowanie konkretnego dostawcy urządzeń, co jest niezgodne z Pzp. 

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem opracowania właściwej drogi 
transportu. 

Pytanie 14, punkt 8.1 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi 
układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 z możliwością demontażu 
jednego poziomu wyposażony w zdejmowane ramiona natryskowe zamiast ramiona 
natryskowe ze zdejmowalnymi końcówkami? 
 Dzięki demontowalnemu ostatniemu poziomowi wózka wsadowego możliwe jest 
mycie narzędzi o wysokościach większych niż wysokość pojedynczego poziomu wózka 
natomiast zdejmowane całkowicie ramię umożliwia bezproblemowe przepłukanie jego 
wnętrza w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Dodatkowo myjnia jest wyposażona 
w system filtrów sitowych z oczkami o różnej wielkości zapobiegający przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do układu cyrkulacji wody w komorze mycia dzięki czemu przedostanie się 
zanieczyszczeń do ramion natryskowych jest ograniczone. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 15,  punkt 8.3 (Myjnia-dezynfektor) 
 Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii 
małoinwazyjnej (laparoskopii) wyposażony w tacę siatkową z pokrywą na drobne elementy o 
wymiarach 225x150x55 mm, tacę na 2 sztywne elementy optyczne o wymiarach 
430x100x53 mm, pojemniki z pokrywą ma bardzo drobne elementy o wymiarach 60x60x85 
mm? 
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 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i jest zgodne z normą 
PN-EN 15883 / EN 15883. Oferowane wymiary tac tylko nieznacznie różnią się od 
wymaganych. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 16, punkt 5 (Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa)) 
 Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę z manualną regulacją siły nacisku za pomocą 
mechanizmu regulacji oraz z podglądem wartości siły nacisku na panelu sterowania? 
 Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 17, punkt 5 (Zgrzewarka rotacyjna (rolkowa)) 
 Czy Zamawiający dopuści różnych wytwórców zgrzewarki oraz systemu 
komputerowego? 
 Wymaganie Zamawiającego dotyczące wspólnego wytwórcy systemu 
komputerowego oraz urządzeń uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcom specjalizującym 
się w systemach komputerowych dla Centralnych Sterylizatorni a tym samym ogranicza 
uczciwą konkurencję.  

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wykazania pełnej integralności 
urządzeń oraz systemu, potwierdzonej przez producentów i urządzeń oraz producenta 
systemu (należy załączyć do oferty). 

Pytanie 18,  punkt 10 (Sterylizator parowy z wytwornicą pary) 
 Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o konstrukcji umożliwiającej transport 
przez drzwi w obrębie szpitala o maksymalnej szerokości 1000 mm? 
 Wymaganie Zamawiającego sterylizatora określonej szerokości konstrukcji jest 
bezzasadne, z uwagi na brak projektu technologii lub architektury Centralnej Sterylizatorni, 
który mógłby wprowadzać ograniczenia co do szerokości otworów montażowych oraz 
transportowych dla urządzeń technologicznych. Wymaganie konkretnej szerokości urządzeń 
wskazywać może preferowanie konkretnego dostawcy urządzeń, co jest niezgodne z Pzp. 

Odpowied ź: Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie 18,  punkt 10 (Sterylizator parowy z wytwornicą pary) 
 Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy bez dodatkowej instalacji z zaworami w 
celu alternatywnego zasilania sterylizatora z zewnętrznej wytwornicy pary? 
 Brak w SIWZ jakichkolwiek danych dotyczących typu wytwornicy pary oraz miejsca jej 
montażu czy doprowadzenia instalacji zasilających. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki 
pisarskiej wymagając tego parametru? 

Odpowied ź: Zamawiający rezygnuje z zasilania sterylizatora z zewnętrznego źródła pary. 

Pytanie 19, punkt 10 (Sterylizator parowy z wytwornicą pary) 
 Czy Zamawiający dopuści kolorowy, graficzny, dotykowy ekran sterowania o 
przekątnej aktywnej matrycy 5,7”, z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu 
cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym oraz dodatkowo z graficzną prezentacją przebiegu 
cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu 
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oraz czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ze wszystkimi komunikatami w języku polskim 
po stronie załadowczej, a po stronie wyładowczej wyświetlacz czterowierszowy z 
przyciskami membranowymi, prezentujący informacje o numerze i nazwie aktualnego 
programu oraz czas pozostający do do końca procesu?? 
 Ekran o proponowanej przekątnej spełnia wymagania normy PN-EN 285/EN 285, 
umożliwia łatwą obserwację stanu pracy urządzenia nawet z dużej odległości jak również 
łatwą jego obsługę. Ponadto graficzna prezentacja przebiegu cyklu sterylizacji w czasie 
rzeczywistym pozwala na wizualną ocenę jego przebiegu (temperatura, ciśnienie w funkcji 
czasu). 
 Natomiast wyświetlacz czterowierszowy umożliwia łatwą obserwację stanu pracy 
urządzenia jak również łatwą jego obsługę.  

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 20, punkt 10 (Sterylizator parowy z wytwornicą pary) 
 Czy Zamawiający dopuści różnych wytwórców sterylizatora parowego oraz systemu 
komputerowego? 
 Wymaganie Zamawiającego dotyczące wspólnego wytwórcy systemu 
komputerowego oraz urządzeń uniemożliwia złożenie oferty Wykonawcom specjalizującym 
się w systemach komputerowych dla Centralnych Sterylizatorni a tym samym ogranicza 
uczciwą konkurencję.  

Odpowied ź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wykazania pełnej integralności 
urządzeń oraz systemu, potwierdzonej przez producentów i urządzeń oraz producenta 
systemu (należy załączyć do oferty). 

Pytanie 21,  punkt 10 .4 (Komputerowy system do monitorowania procesów) 
 Czy Zamawiający dopuści system komputerowy z możliwością podglądu parametrów 
procesu oraz komunikatów po zakończonym procesie?   
 Proponowane rozwiązanie jest równoważne do wymagań Zamawiającego. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 22,  punkt 16 (Suszarka do narzędzi i sprzętu Anestezjologicznego) 
 Czy Zamawiający dopuści suszarkę z powietrzem suszącym filtrowanym filtrem 
HEPA? 
 Filtr HEPA jako jedyny zapewnia właściwą klasę czystości powietrza. Poza tym w 
przypadku myjni-dezynfektorów Zamawiający nie wymagał, aby agregat suszący 
wyposażony był w filtr elektromagnetyczny, tylko w filtr HEPA. Tak więc wymaganie filtra 
elektromagnetycznego dla suszarki do narzędzi i sprzętu Anestezjologicznego jest 
bezzasadne. 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. Filtr HEPA będzie generował dodatkowe koszty eksploatacyjne 
dla Zamawiającego. 

Pytanie 23,  punkt 16 (Suszarka do narzędzi o sprzętu Anestezjologicznego) 
 Czy Zamawiający dopuści suszarkę z możliwością ustawienia różnych temperatur 
suszenia z zakresu 20-70°C? 
 Suszarka będzie spełniała funkcję dosuszania wyrobów po procesie mycia, 
dezynfekcji i suszenia w myjni-dezynfektorach. Zamawiający wymagał wyposażenia myjni-
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dezynfektorów w suszarki wsadu, w których średnio temperatura suszenia wynosi ponad 
100°C. Nie ma zatem potrzeby, aby suszarka posiadał a, aż tak wysoki zakres regulacji 
temperatury suszenia (dosuszania wyrobów). 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

Pytanie 24, SIWZ, §  6a, pkt 4 
 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów 
na każdą pozycję wykazu z załącznika nr 5 (karty  katalogowe,  foldery,  certyfikaty,  
deklaracje  zgodności, deklaracje CE, atesty PZH, itp. dokumenty potwierdzające, że 
zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia  i  sprzęt  medyczny  spełniają  wymagania  
Zamawiającego  określone  dla  tych urządzeń i sprzętu medycznego). 
 Wymagania z załącznika nr 5 (na ostatniej stronie wykazu) są w sprzeczności z 
zapisami SIWZ §  6a, pkt 4. 

Odpowied ź: Zgodnie z § 6a, pkt 4 siwz. 

Pytanie 25, SIWZ, §  5, pkt 2.3, ppkt 1) 
 Czy Zamawiający dopuści jedną z dwóch wymaganych referencji w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” na robotę budowlaną na modernizację obiektu szpitalnego, w tym 
Centralnej Sterylizatorni o min. wartości 5 000 000,00 zł brutto i min. powierzchni obiektu 600 

m
2
? 

Odpowied ź: Zgodnie z siwz. 

       Koordynator Inwestora zastępczego 
      
                                                                  

                                                                                                        ........................................................ 

        /inż. Edward Mostowski/ 

 

  

 

 


