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Wołomin, 2.11.2020 r.     
 

Dotyczy: Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania  

  

zznnaakk  sspprraawwyy::  ZZAAMM//2200//22002200..   
 
 
 
 

LP PYTANIA ODPOWIEDZI 

1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 
 

Tak Zamawiający wyraża zgodę  

2 Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i 
sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do 
sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży 
oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający 
zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami i normami. 
 

Zamawiający nie wymaga. 

3 Czy ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, obostrzenia w 
poruszaniu się oraz komunikacji, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie 
oferty za pomocą portalu lub poczty elektronicznej? 

 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

4 Czy Zamawiający nie dopuścił omyłki pisarskiej „Rok produkcji: 2019 (nie 
powystawowe)” i oczekuje „Rok produkcji: 2020 (nie powystawowe)”? 

 

Zamawiający - wymaga rok produkcji 2020 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  
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5 Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor była wyposażona w Bojler 

umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody 

uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu 93st.C). 

 

Nie wymaga 

6 Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor była wyposażona w 

kondensator oparów chłodzony zimną wodą, zabezpieczający instalację 

wentylacyjną przed zawilgoceniem? 

 

Nie wymaga 

7 Dot. pkt 5. W przypadku wymogu kondensatora oparów lub bojlera czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o wymiarach 

zewnętrznych: wysokość 221 cm, szerokość 68 cm, głębokość 71 cm? 

 

Zgodnie z SIWZ  

8 Dot. pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o 

wymiarach zewnętrznych: wysokość 184 cm, szerokość 68 cm, głębokość 71 

cm? 

 

Zgodnie SIWZ 

9 Dot. pkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o 

pojemności komory 225 L umożliwiającej umieszczenie 12 tac narzędziowych o 

wymiarach 480x250x50 mm?  

 

Zamawiający wyraża zgodę 

10 Dot. pkt 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia o 

wielkości użytecznej przestrzeni w komorze: wys.:62,5cmm, szer.: 57,5cm, 

głęb.:62,8cm? 

 

Zgodnie SIWZ 

11 Dot. pkt 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 

ramą, obudową wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz elementami 

szklanymi (szyba,  panel, ) oraz klawiaturą membranową wykonaną z tworzywa 

sztucznego? 

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

12 Dot. pkt 12 oraz pkt 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

urządzenia z możliwością umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z 

detergentami i środkami dezynfekcyjnymi – 3 pojemniki po 5l każdy lub 2 

pojemniki po 10l każdy? 

 

Zgodnie SIWZ 

13 Dot. pkt 13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z 12 

zwalidowanymi programami mycia-dezynfekcji z możliwością edycji, 

wybieranych za pomocą sześciu różnych klawiszy klawiatury? Uzasadnienie: 12 

zwalidowanych programów jest liczbą wystarczająca do wykonania wszystkich 

czynności związanych z dezynfekcją narzędzi.  

Zamawiający dopuszcza 
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14 Dot. pkt 14. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga urządzenia z 

drzwiami szklanymi o przeszkleniu 100% światła komory gdzie uszczelka 

doszczelniana jest to szyby ułatwiając zachowanie urządzenia w czystości? 

 

Zamawiający dopuszcza 

15 Dot. pkt 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia 

wyposażonego w port RS232 oraz RS485 pozwalające na transmisje danych 

na większą odległość niż jest to możliwe przy wykorzystaniu portu USB? 

 

Zamawiający dopuszcza 

16 Dot. pkt 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia 

wyposażonego w sterownik z wyświetlaczem, na którym może być 

prezentowane 40 znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej oraz 

rozładowczej)? 

 

Zgodnie SIWZ 

17 Dot. pkt 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 

wbudowaną suszarką z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem HEPA H13 i 

filtrem wstępnym? 

 

Zgodnie SIWZ 

18 Dot. pkt 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 

zakresem regulacji temperatury suszenia 55-130 °C? 

 

Zgodnie SIWZ 

19 Dot. pkt 26. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie powinno posiadać 

system anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, 

zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w 

komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań 

(bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie 

skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach? 

 

Zamawiający dopuszcza 

20 Dot. pkt 33. Prosimy o dokładne doprecyzowanie jakie systemy obiegu narzędzi 

ma na myśli oraz jakich producentów? 

 

Różnych producentów 

21 Dot. pkt 35. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie ma mieć możliwość 

pomiaru ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla 

wszystkich pomp dozujących oraz gwarantować utrzymanie stałego stężenia 

roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory i wybranego 

programu? 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza 
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22 Dot. pkt 35. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie ma mieć możliwość 

pomiaru ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla 

wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji? 

 

Zamawiający dopuszcza 

23 Dot. pkt 35. Prosimy o doprecyzowanie, czy urządzenie ma dla celów 

potwierdzenia prawidłowości procesu i dokumentacji ma podawać stężenie oraz 

ilość zadozowanego preparatu na wydruku? 

 

Zamawiający dopuszcza 

24 Dot. pkt 39. Czy Zamawiający pisząc „Szybkość przepływu powietrza w 

komorze powinna wynosić co najmniej 150 m3 / h" ma na myśli „szybkość 

przepływu powietrza generowanego przez suszarkę powinna wynosić co 

najmniej 150 m3 / h”? 

 

szybkość przepływu powietrza generowanego przez suszarkę powinna wynosić co najmniej 

150 m3 / h”? 

25 Dot. pkt 40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni 

dezynfektora z generowanym poziomem dźwięku podczas pracy nie 

przekraczającym 65 dB? 

 

Zamawiający nie dopuszcza 

26 Dot. pkt 44. Prosimy o wyrażenie zgody na spełnienie jedynie norm jakości w 

odniesieniu do jakości produktu EN ISO 9001, EN ISO 13485. Dodatkowo 

wymóg normy EN ISO 18001 nie może zostać spełniony gdyż nie ma takiej 

normy (istnieje co prawda polska norma PN-N ISO 18001 jednak wyłącznie do 

roku 2021 w którym wygaśnie i zostanie zastąpiona zharmonizowaną normą 

europejską ISO 45001).  

 

Zamawiający wyraża zgodę  

27 Dot. pkt 45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka 

wsadowego do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach 

narzędziowych o pojemności 10 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) bez możliwości 

wyjmowania poziomów oraz ramion obrotowych? 

 

Zgodnie SIWZ 

28 Dot. pkt 46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wózka 

wsadowego do efektywnego mycia i dezynfekcji instrumentów małoinwazyjnych 

z 48 podłączeniami ? 

 

Zamawiający dopuszcza 

29 Prosimy o doprecyzowanie czy urządzenie powinno być wyposażone w jedno 
przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie co 
zapobiega powstawaniu błędów przy załadunku wózka do komory myjącej? 
 

Zgodnie SIWZ 

30 Prosimy o określenie wysokości roboczej wózka - przestrzeni pomiędzy półką a 

ramieniem na każdym z poziomów gdyż wpływa to bezpośrednio na możliwości 
Zgodnie SIWZ 
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załadowania wózka? 

 

31 Czy Zamawiający wymaga, aby ramiona natryskowe wyposażone były w 

okrągłe końcówki demontowane w celu ułatwienia personelowi czyszczenia 

wewnętrznej części ramion? 

 

Zgodnie SIWZ 

32 Dot. pkt 51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie myjni 

ultradźwiękowej o wymiarach zewnętrznych 535 × 325 × 400(wys) mm? 

 

Zgodnie SIWZ 

33 Dot. pkt 54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 

częstotliwością czyszczenia ultradźwiękowego  35 kHZ? 

 

dopuszczamy 

34 Dot. pkt 57. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia z 

obowiązującą w unii europejskiej wartości napięcia 230V,50 Hz.  

 

dopuszczamy 

35 Dot. pkt 58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 

czasem pracy kontrolowanym cyfrowo od 1 do 30 minut w odstępach co 1 

minutę w zakresie 0-5 minut oraz w odstępach 5 minut w zakresie 5-30 minut, 

widocznym na wyświetlaczu czasu? 

 

Zgodnie SIWZ 

36 Dot. pkt 59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia z 

temperaturą pracy kontrolowana cyfrowo do 80 ° C, zaczynając od temperatury 

otoczenia ze skokiem co 5 ° C , widoczną na wyświetlaczu temperaturowym? 

 

Zgodnie SIWZ 

37 Dot. pkt 61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrywy 

wykonanej ze stali nierdzewnej klasy min. EN 1.4301? 

 

Zgodnie SIWZ 

38 Dot. pkt 62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia 

wyposażonego w odpływ przez zawór kulkowy 1/2 cala? 

 

Zamawiający dopuszcza 

39 Dot. pkt 63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia 

wykonane przez producenta posiadającego niezbędny system kontroli jakości 

dla różnych obiektów certyfikowany zgodnie z EN ISO 9001 oraz EN ISO 

13485? 

 

Zamawiający dopuszcza 

40 Dot. pkt 66. Wnosimy o wykreślenie punktu w całości – ma wyłącznie na celu 
ograniczenie możliwości składania ofert przez jednego oferenta. 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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41 Dot. pkt 75. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki 

rolkowej automatycznej z zakresem pracy temperatur 80-220 oC? 

 

Zamawiający dopuszcza 

42 Dot. pkt 76. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki 

rolkowej automatycznej o tolerancji temperatury +/-5 oC? 

 

Zamawiający dopuszcza 

43 Dot. pkt 78. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki 

rolkowej automatycznej z obudową ze stali nierdzewnej? 

 

Zamawiający dopuszcza 

44 Dot. pkt 79. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki 

rolkowej automatycznej z zasilaniem elektrycznym 230 V; 50 Hz; 500 W? 

 

Zamawiający dopuszcza 

45 Dot. pkt 80. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki 

rolkowej automatycznej o wymiarach zewnętrznych 620 x 260 x 250 (dł. x szer. 

x wys.)? 

 

Zamawiający dopuszcza 

46 Dot. pkt 81. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgrzewarki 

rolkowej automatycznej o masie 23kg? 

 

Zamawiający dopuszcza 

47 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgrzewarki rolkowej 

automatycznej o parametrach: 

- zgrzewarka do zgrzewania zarówno opakowania papierowo-foliowe jak i 

TYVEK wszystkich typów.  

- elektroniczny wyświetlacz temperatury zgrzewania (temp. zgrzewu 80-220°C) 

- podwójne zabezpieczenie przed uszkodzeniem napędu zgrzewarki  

- automatyczne włączanie i wyłączanie napędu.  

- szybkość zgrzewu - 10m/min., 

- szerokość zgrzewu- 12 mm.  

- możliwość ustawienia odległości zgrzewa od krawędzi rękawa w zakresie 5 - 

35 mm. 

- obudowa lakierowana w kolorze białym. 

- zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz; 500 W 

- domontowany dystrybutor rękawów foliowo – papierowych o wymiarach 830 x 

280 x 60 mm  z przyrządem do obcinania o wymiarach 873 x 125 x 420 mm 

- wymiary zgrzewarki (dł. x szer. x wys.) 570 x 260 x 160 mm, waga 15 kg. 

 

Zamawiający dopuszcza 

48 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgrzewarki rolkowej 

automatycznej o parametrach 

- zgrzewarka do zgrzewania zarówno opakowania papierowo-foliowe jak i 

Zamawiający  nie dopuszcza 
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TYVEK wszystkich typów.  

- temp. zgrzewu 190°C 

- krótki czas nagrzewania (<2 min) 

- szerokość zgrzewu- 10 mm  

- wyświetlanie niepoprawnych parametrów 

- zasilanie elektryczne - 230 V; 50 Hz; 100 W 

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 

- czas zgrzewania 3-6 sekund 

- wymiary zgrzewarki (dł. x szer. x wys.) 420 x 360 x 220 mm, waga 6,6 kg 

 

49 Czy Zamawiający oczekuje zgrzewarki rolkowej (rotacyjnej) automatycznej czy 

impulsowej (szczękowej) automatycznej? W nazwie jest „zgrzewarka rolkowa 

automatyczna”, a z parametrów np. w pkt. 85 wynika, że ma posiadać szczęki 

„zacisk szczęk i zgrzewanie uruchamiane ręcznie”. 

 

Oczekuje rolkowej(wykreśla punkty od (82-do 85) 
 

50 Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wysokości 193 cm ? 

 
Zamawiający dopuszcza 

51 Pkt. 8 

 Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o pojemności komory 

umożliwiającej umieszczenie 10 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 ? 

 

Zgodnie SIWZ 

52 Pkt. 9  

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wielkości użytecznej 

przestrzeni w komorze: wys.:66cm, szer.: 55cm, głęb.:62cm ? 

 

Zgodnie SIWZ 

53 Pkt. 13 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z 20 programami z możliwością 

edycji, z czego 6 dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego ? 

 

Zgodnie SIWZ 

54 Pkt. 14  i Pkt.18 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w wyświetlacz LCD 

tzw. 2-liniowy tekstowy ? 

 

Zgodnie SIWZ 

55 Pkt. 22 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z zakresem regulacji temperatury 

suszenia 60 – 90 °C ? 

 

Zgodnie SIWZ 

56 Pkt. 25 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z ogrzewaniem elektrycznym o 
Zgodnie SIWZ 
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mocy grzałek komory 9 kW i mocy całkowitej urządzenia 10,1 kW ? 

 

 

57 Pkt. 34 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z możliwością ustawienia 

temperatury dezynfekcji do 93°C ? W żadnych wytycznych czy procedurach nie 

występuje temperatura 95 °C. 

 

Zgodnie SIWZ 

58 Pkt. 38 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z pompą cyrkulacyjną o 

wydajności 450 l/min ? 

 

Zgodnie SIWZ 

59 Pkt. 42 

Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z odpływem poprzez pompę 

spustową ? 

 

Dopuszcza 

60 Pkt. 44 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania systemu jakości zgodnego z 

EN ISO 18001 ? Norma EN ISO 18001 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy 

zatem nie jest bezpośrednio związana jakością produkowanych urządzeń.  

 

Zgodnie SIWZ 

61 Pkt. 51 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową o wymiarach 

568x340x321(wys) mm spełniająca jednocześnie wymóg z punktu 52 ? 

 

Zgodnie SIWZ 

62 Pkt. 53 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z komorą wykonaną ze stali 

AISI 304 ? 

Zamawiający  nie dopuszcza 

63 Pkt. 54 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z częstotliwością czyszczenia 

ultradźwiękowego 37 kHz ? 

 

Zamawiający dopuszcza 

64 Pkt. 58 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z czasem pracy 

kontrolowanym cyfrowo, z możliwymi nastawami: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 

minut oraz praca ciągła, nastawa sygnalizowana poprzez diody LED na panelu 

sterującym ? 

 

 

Zgodnie SIWZ 
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65 Pkt. 59 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z temperaturą kontrolowaną 

cyfrowo w zakresie 30 – 80 °C ze skokiem 5 °C, sygnalizacja temperatury 

poprzez diody LEC na panelu sterującym ? 

 

Zgodnie SIWZ 

66 Pkt. 61 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową wyposażoną w pokrywę ze 

stali nierdzewnej AISI 304 ? 

 

Zgodnie SIWZ 

67 Pkt. 62 

Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z odpływem 1/2" ? 

 

Zamawiający dopuszcza  

68 Pkt. 63 

Czy Zamawiający zgodzi się aby producent posiadał wdrożony system jakości 

zgodny EN ISI 13485, który umożliwia produkcję urządzeń medycznych i który 

jednocześnie zawiera wymagania EN ISO 9001 ? 

 

Zgodnie SIWZ 

69 Pkt. 66 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia formalnie produkowane przez innych 

producentów, jednak sprzedawanych w Polsce pod tą samą marką i 

posiadające jeden wspólny autoryzowany serwis ? 

 

Zamawiający dopuszcza 

70 Pkt. 75 

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową z zakresem temperatur 100-200 

°C ? 

 

Zgodnie SIWZ 

71 Pkt. 79 

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową z zasilaniem elektrycznym 230V, 

50Hz, 550W ? 

 

Zamawiający dopuszcza 

72 Pkt. 80 

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę rolkową o wymiarach zewnętrznych 580 

x 255 x 133 (dł. x szer. x wys.) ? 

 

Zamawiający dopuszcza 

73 Pkt. 82-85 

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki tworząc opis zgrzewarki ? Punkty 82, 83, 

84, 85 dotyczą tzw. zgrzewarek szczękowych manualnych. Zachowanie tych 

punktów w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwia spełnienie wymagań – 

nie istnieje urządzenie łączące cechy zgrzewarki automatycznej rolkowej oraz 

Zamawiający wyłącza punkty 82 do 85 wymaga zgrzewarki automatycznej rolkowej 
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manualnej szczękowej. 

 

74 Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając myjni z komorą 

przelotową zamiast nieprzelotową? 
Tak, popełnił omyłkę, wymaga nieprzelotowej myjni 


