
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

                                                                                     ………………………………………… 

 

Znak: AE/ZP-27-50/16                               Tarnów, 2016-05-12 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt, 

monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

1. Dotyczy pkt. 10 Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wskazane terminy 

rozpoczynały swój bieg z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w 

okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy w zakresie Pakietu Nr 2) 

2. Dotyczy pkt. 14 Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie 

zmniejszenie wysokości kar umownych: 

a) z 0,5% do 0,1% 

b) z 10% do 5% 

c) z 20% do 10% 

d) 0,2% do 0,1% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas zwłoki 

wyłącza możliwość stosowania kar umownych. 

3. Dotyczy pkt. 21 Rozdział XV SIWZ –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

wskazanego terminu do 10 dni roboczych ? 

4. Dotyczy pkt. 22 Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie 

zapisu o klauzulę: „(…) Zgodny takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. 

5. Prośba o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, 

czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem 

placówki postępowanie upadłościowe. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 1 pkt. 22 – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia powinna 

być wyposażona w wbudowaną w urządzenie drukarkę parametrów procesu? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia powinna spełniać 

wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów EN 15883- 1,4 

8. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia powinna być 

wyposażona w tester który w sposób ciągły ( przez okres całego cyklu) utrzymuje w endoskopie 

ciśnienie celem zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu? 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana myjnia ma posiadać 

automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym 

sterowany z konsoli urządzenia (bez konieczności każdorazowego ręcznego napełniania komory) 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Prosimy o informacje czy oferowana myjnia ma posiadać 

możliwość rozbudowy o system znakowania endoskopów posiadanych przez Zamawiającego? 

11. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający  dopuści wiele programów mycia w 

trybie automatycznym i ręcznym w zależności od stosowanego środka chemicznego? 

12. Dotyczy pkt. 12, 26, 40, 56, 74, 92 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający – zgodnie z 

odpowiedziami z dnia 21.04.2016 – dopuszcza zaoferowanie dwóch procesorów, po jednym do 

każdej z pracowni endoskopowych z zachowaniem wymogu kompatybilności z oferowanymi 

endoskopami? 
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13. Dotyczy pkt. 39 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści wgłębnik o stopniowej 

gradacji sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi 

sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na  końcówkę wziernika?  

14. Dotyczy pkt. 75 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści jasność 300 cd/m²? 

15. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki 

zapewniały również skuteczność na poziomie sporobójczym.? 

16. Dotyczy pkt. 13 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający pisząc o „Możliwości stosowania 

środków dezynfekcyjnych różnych producentów co najmniej 5, podać nazwy producentów” ma 

na myśli 5 różnych producentów czy też min. 5 środków dezynfekcyjnych różnych 

producentów? 

17. Dotyczy pkt. 13 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 

min. 5 różnych środków dezynfekcyjnych, pochodzących od 3 producentów? 

18. Dotyczy pkt. 15 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający pisząc o pracy w systemie 

zamkniętym ma na myśli aby myjnia po każdym etapie procesu dokonywała opróżnienia komory 

i stosowała nową dawkę środków chemicznych? 

19. Dotyczy pkt. 20 Załącznik Nr 7.1 – Ponieważ norma  PN-EN ISO 15883_4 dotycząca 

warunków jakim powinny odpowiadać myjnie do endoskopów elastycznych nie narzuca sposobu 

dezynfekcji wody procesowej, wybór metody pozostawiając producentom urządzeń, prosimy o 

dopuszczenie do oceny również innych sposobów uzdatniania wody ( metoda termiczna, filtry 

mikrobiologiczne). 

20. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7.1 – Prosimy o podanie do jakich endoskopów (producent 

oraz typ) powinny być dostarczone przyłącza.  

21. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 – Prosimy o doprecyzowanie czy opisany zestaw filtrów 

ma stanowić wyposażenie myjni, czy też ma to być system zewnętrzny? 

22. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 – Czy w przypadku systemu zewnętrznego Zamawiający 

wyrazi zgodę na wydzielenie tego elementu w ofercie ze względu na inny VAT ( system 

uzdatniania wody, nie stanowiące  integralnej części wyrobu medycznego nie są wyrobami 

medycznymi i podlegają stawce  VAT 23 %). 

23. Dotyczy pkt. 25 Załącznik Nr 7.1 – Czy pisząc o wyliczonych kosztach przeglądów 

Zamawiający ma na myśli koszt przeglądów czy również koszt materiałów zużywalnych (filtry, 

uszczelki itp.). Ze względu, iż niektóre elementy wymienialne powinny być po określonym 

czasie lub liczbie cykli prosimy o określenie jaką ilość cykli Zamawiający planuje wykonać w 

myjni w okresie gwarancji. 

24. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 

realizacji umowy na 6 tygodni od daty podpisania  umowy?  

25. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowana myjnia była wyrobem medycznym w świetle 

Ustawy o wyrobach medycznych? 

26.Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania normy PN-EN ISO 

15883-4 dotyczącej myjni do endoskopów termolabilnych? 

27. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby myjnia pracowała na środkach 

opartych na aldehydzie glutarowym czy też na środkach opartych na kwasie nadoctowym? 

28. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści automatyczną myjnię 

endoskopową która posiada 4 programy automatyczne z możliwością zmian czasu trwania 

poszczególnych etapów, brak funkcji samodezynfekcji i monitorowania drożności całego 

procesu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

29. Dotyczy pkt. 4 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści jedną myjnię posiadająca 

dwie niezależne komory zamiast dwóch myjni jednostanowiskowych? 
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30. Dotyczy pkt. 5 Załącznik Nr 7.1 – Czy pod pojęciem w pełni automatycznego procesu, 

Zamawiający ma na myśli proces całkowicie pozbawiony udziału użytkownika, w tym w 

pobieraniu odpowiedniej dozy koncentratu? 

31. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dostępnymi 3 w 

pełni automatycznymi programami? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o 

uargumentowanie zasadności wymagania ręcznych programów, które nie są zgodne z 

wymaganiami Rozporządzenia dot. dostosowania pomieszczeń podmiotów leczniczych, 

mówiącemu o tym, że w Pracowniach endoskopowych powinny znajdować się myjnie 

zapewniające całkowicie powtarzalny proces mycia i dezynfekcji.  

32. Dotyczy pkt. 14 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga urządzenia, 

w którym można również zmieniać temperaturę mycia i dezynfekcji oraz ilość pobieranego 

środka? 

33. Dotyczy pkt. 16 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający potwierdza, że regulacja dozowania 

powinna dotyczyć zarówno detergentu, jak również dezynfektanta? 

34. Dotyczy pkt. 21 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający wymaga, aby test drożności kanału 

odbywał się w trakcie trwania całego cyklu? 

35. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści inny zestaw filtrów ( 2 i 0,2 

mikro), zapewniający czystość dostarczonej wody? W przypadku negatywnej odpowiedzi, 

prosimy o uargumentowanie właśnie takiego rozwiązania. 

36. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia spełniała europejskie normy dot. myjni-

dezynfektorów do endoskopów, tj. PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 – Ad. 4 

Zamawiają nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu                

XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie 

będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Ad.5 

Zamawiający informuje iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie 

przekształca się w spółkę prawa handlowego oraz nie toczy się postępowanie upadłościowe. 

Ad.6 

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w ten sposób, że w Załącznik Nr 7.1 dodaje się punkt 

25 a) dotyczący wymaganych parametrów o treści: „Myjnia wyposażona w drukarkę 

wewnętrzną (zintegrowaną) lub drukarkę zewnętrzną.” 

Ad. 7 

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w ten sposób, że w Załączniku Nr 7.1 do SIWZ 

dodaje się punkt 25 b) dotyczący wymaganych parametrów o treści: „Myjnia spełniająca 

wymogi zharmonizowanej normy unijnej dla myjni dezynfektorów PN-EN ISO 15883-1 oraz 

PN_EN ISO 15883-4 

Ad.8 
W Punkcie 21 Załącznika Nr 7.1 dodaje się zapis: „Tester utrzymujący w sposób ciągły w 

endoskopie ciśnienie (przez okres całego cyklu) celem  zmniejszenia ryzyka zalania endoskopu. 

Ad.9 

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w ten sposób, że w Załączniku Nr 7.1 dodaje się 

punkt 25 c) dotyczący wymaganych parametrów o treści: „Myjnia posiadająca automatyczny 

proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli 

urządzenia (bez konieczności każdorazowego ręcznego napełniania komory)”. 
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Ad. 10 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga, aby myjnia posiadała możliwość rozbudowy o system 

znakowania endoskopów . 

Ad. 11 

Zamawiający w pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.12 

Zamawiający w pkt. 12, 26, 40, 56, 74, 92 Załącznik Nr 7.2 w przypadku zaoferowania również 

procesorów wymaga dostarczenia 2 sztuk procesorów obrazu kompatybilnych z oferowanymi 

endoskopami. 

Ad. 13 

Zamawiający dopuści również w pkt. 39 Załącznik Nr 7.2 wgłębnik o stopniowej gradacji 

sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z 

głowicy kontrolnej endoskopu na  końcówkę wziernika. 

Ad. 14  

Zamawiający  w pkt. 75 Załącznik Nr 7.2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 15 

Zamawiający w pkt. 10 Załącznik Nr 7.2 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 16 

W punkcie 13 Załącznika Nr 7.1 Zamawiający ma na myśli możliwość stosowania co najmniej 5 

różnych środków dezynfekcyjnych co najmniej 5 różnych producentów. 

Ad.17 

Zamawiający dopuści w pkt 13 Załącznik Nr 7.1 listę środków dezynfekcyjnych od co najmniej 

3 producentów. 

Ad. 18 

Zamawiający w pkt. 15 Załącznik Nr 7.1  pisząc o systemie zamkniętym ma na myśli, że myjnia 

używa środka dezynfekującego wielokrotnie. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 19 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 20 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 21 

Zamawiający w  pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 opisując zestaw filtrów miał na myśli filtry zewnętrzne 

ale dopuszcza też rozwiązanie, iż zestaw filtrów stanowi integralny podzespół myjni. 

Ad. 22 

Zamawiający zgodnie z pkt. IV 1.3.1 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 

urządzenia były dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015r. poz.876 z póź.zm.). Jednocześnie w 

Formularzu Cenowym Zamawiający zapisał iż w przypadku, gdy przedmiot zamówienia 

obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy ten asortyment wyodrębnić w 

Formularzu Cenowym 

Ad. 23 

Zamawiający w  pkt. 25 Załącznik Nr 7.1 pisząc o kosztach przeglądów wliczonych w cenę 

oferty miał na myśli koszty robocizny i koszty dojazdu bez kosztów materiałów 

eksploatacyjnych. 

Ad. 24 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad. 25 

Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyrobem medycznym w świetle 

ustawy o wyrobach medycznych 

Ad. 26 

Zamawiający wymaga aby oferowana myjnia spełniała wymogi harmonizowanej normy unijnej 

PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4. 

Ad. 27 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 28 

Zamawiający nie dopuści automatycznej myjni endoskopowej która posiada 4 programy 

automatyczne z możliwością zmian czasu trwania poszczególnych etapów, brak funkcji 

samodezynfekcji i monitorowania drożności całego procesu.  

Ad. 29 

Zamawiający w pkt. 4 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 30 

Zamawiający w pkt. 5 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.31 

Zamawiający w pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 wymaga minimum 2 programy automatyczne to jest 

takie, które są opracowane przez producenta myjni i nie podlegają modyfikacji przez 

użytkownika. Zamawiający wymaga minimum 2 programy ręczne, to są programy, w których 

użytkownik w zależności od różnych odczynników może zmieniać parametry procesu a sam 

proces w obu przypadkach jest automatycznych i powtarzalny. 

Ad. 32 
Zamawiający w pkt. 14 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.33 

Zamawiający w pkt. 16 Załącznik Nr 7.1  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 34 

Zamawiający nie wymaga, aby test drożności kanału odbywał się w trakcie trwania  całego 

cyklu. 

Ad.35  

Zamawiający w pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 dopuści zestaw filtrów 2 i 0,2 mikro pod warunkiem 

spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

 Ad. 36 

Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała europejskie normy dotyczące myjni-

dezynfektorów do endoskopów tj. PN-EN ISO 15883-1 oraz PN_EN ISO 15883-4. 
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.6, 7, 8, 9 działając na podstawie art.38 ust.4 i 

4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i  

otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 24.05.2016r. godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 24.05.2016r. godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, V, X.1, XI.1  Załączniku Nr 7.1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 7.1 do SIWZ po dokonanej zmianie. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


