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Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i
Onkologii Laryngologicznej - myjnia-dezynfektor”
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:
Dotyczy Załącznika nr 6 – parametry techniczne
Pyt. 1
Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyprodukowane w 2012r, fabrycznie
nowe, którego parametry techniczne są identyczne z parametrami urządzenia z datą produkcji 2017.
Urządzenia objęte jest pełną gwarancją. Dopuszczenie takiej myjni pozwoli na zaoferowanie znacznie
korzystniejszej ceny.
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 2
Dot. pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w zawór spustowy? Pod
względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z zapisami SIWZ, pozwalające na
wyeliminowanie drogiego i potencjalnie awaryjnego elementu jakim jest pompa spustowa.
Ad. 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 3
Dot. pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 4 pompy środków
chemicznych dozujące środki w sposób wolumetryczny? Jest to rozwiązanie zgodne z wymogami
normy PN-EN ISO 15883-1/2 i pozwala na wyeliminowanie drogich i potencjalnie awaryjnych
elementów jakimi są przepływomierze.
Ad. 3
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 4
Dot. pkt. 33 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy całkowitej 8,25kW? Dzięki
zoptymalizowanej konstrukcji oferowana przez nas myjnia nie wymaga aż tak dużej mocy zasilania
jak opisana w SIWZ.
Ad. 4
Tak, Zamawiający dopuści myjnię o mocy całkowitej 8,25kW.
Pyt. 5
Dot. pkt. 38 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z myjnią dodatkowego wózka do
mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych zamiast opisanego w pkt. 38 SIWZ wsadu?
Rozwiązanie takie jest znacznie bardziej funkcjonalne niż opisany wsad, ponieważ brak jest
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dodatkowych sprzęgów (wózek – wsad) powodujących straty ciśnienia wody, co przekłada się na
jakość mycia i dezynfekcji zwłaszcza w wąskich kanałach narzędzi laparoskopowych.
Ad. 5
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 6
Dot. pkt. 43 - Ponieważ norma PN-EN ISO 13485 dotyczy Systemu Zarządzania Jakością dla
Wyrobów Medycznych, natomiast urządzenia takie jak zmiękczacze wody czy stacje uzdatniania
wody nie są wyrobami medycznymi, prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z myjnia
dokumentacji potwierdzającej spełnienie normy PN-EN ISO 13485 przez zewnętrzny zmiękczacz
wody.
Ad. 6
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 7
Dot. pkt. 43 - Prosimy o wydzielenie w formularzu ofertowym zewnętrznego zmiękczacza wody jako
osobnej pozycji, ponieważ urządzenia takie nie są wyrobami medycznymi w myśl Ustawy z dn. 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych i podlegają pod podstawową 23% stawkę podatku VAT.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, jeśli takie wyposażenie będzie stanowiło element
oferty zawierającej wyrób medyczny należy całkowitą kwotę opodatkować podatkiem VAT w
wysokości 23%, co naraża Zamawiającego na zwiększone o prawie 15% koszty zakupu myjni.
Ad. 7
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 8
Dot. pkt. 44 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki testowe do monitorowania skuteczności
mycia myjniach dezynfektorach w postaci substancji testowej na bazie krwi zwierzęcej naniesionej na
blaszkę metalową? Rozwiązanie takie znacznie lepiej oddaje rzeczywiste zabrudzenia znajdujące się
na narzędziach (pozostałości krwi i tkanek) niż opisane w SIWZ zabrudzenia syntetyczne.
Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883.
Ad. 8
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 9
Dot. pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki testowe do monitorowania skuteczności
mycia sztywnych narzędzi rurowych w myjniach dezynfektorach w postaci substancji testowej na
bazie krwi zwierzęcej naniesionej na blaszkę metalową? Rozwiązanie takie znacznie lepiej oddaje
rzeczywiste zabrudzenia znajdujące się na narzędziach (pozostałości krwi i tkanek) niż opisane w
SIWZ zabrudzenia syntetyczne. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN-EN
ISO 15883.
Ad. 9
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 10
Dot. pkt. 47 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki testowe do monitorowania skuteczności
mycia w myjniach dezynfektorach w postaci substancji testowej na bazie krwi zwierzęcej naniesionej
na blaszkę metalową? Rozwiązanie takie znacznie lepiej oddaje rzeczywiste zabrudzenia znajdujące
się na narzędziach (pozostałości krwi i tkanek) niż opisane w SIWZ zabrudzenia syntetyczne.
Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883.
Ad. 10
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
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Pyt. 11
Dot. pkt. 51 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 51 SIWZ poprzez dodanie
sformułowania „w dni robocze”? Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, iż awaria
zgłoszona np. w piątek. o godz. 20 faxem, który zostanie odczytany w poniedziałek rano, daje
Oferentowi jedynie 24h na przystąpienie do naprawy sprzętu.
Ad. 11
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy wzoru umowy
Pyt. 12
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 6 zdanie drugie poprzez wykreślenie słów : „zużytych
lub” ?
Ad. 12
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 13
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 12 poprzez nadanie mu treści:
„W przypadku trzykrotnej naprawy elementu lub podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.” ? – zapis w dotychczasowym brzmieniu jest bardzo
niekorzystny – kosztowny dla Wykonawcy.
Ad. 13
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 14
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany w § 9 ust. 1 a i c określenia „opóźnienia” określeniem
„zwłoki” ?
Ad. 14
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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