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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 9/2018 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia. 

 
Treść pytania:  

Pytanie 1 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby wybór programu (uruchamianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi 

komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę 

użytkowania.“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści wybór programu (uruchamianie) oraz zamykanie/otwieranie 

drzwi komory za pomocą przycisków nożnych.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 2 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„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 

pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze 

względów epidemiologicznych.“   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści jednoczęściową komorę myjki, wykonaną jako głęboko 

tłoczony monolit, bez spawów.   
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Treść pytania:  

Pytanie 3 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia  

i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę 

moczu itp.?   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści myjnie z możliwością rozbudowy o dodatkowe kosze do mycia 

i dezynfekcji innych naczyń.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 4 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. 

trzymając 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 epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania 

bezpieczeństwa procesu”.   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści załadunek basenów w proponowany sposób.   

 

Treść pytania:  

Pytanie 5 (Dotyczy poz. 2, część nr 20 – Myjnie-dezynfektory). 

„Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję zlewu do wylewania nieczystości  

z systemem spłukiwania komory? Oferowane urządzenie jest otwierane od góry przez co umożliwia 

załadunek na optymalnej wysokości oraz oszczędność miejsca nad urządzeniem w celu np. 

powieszenia wieszaków na naczynia”.   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuści myjnie z funkcją zlewu do wylewania nieczystości z system 

spłukiwania komory.   

 
 


