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Nasz znak: ZP.271-  71  .5/16             Kraków, dnia 7.03.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

„Dzierżawa sprzętu medycznego dwóch myjni  automatycznych do
endoskopów wraz z kompletem odczynników chemicznych" (ZP5/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez
Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ. 

      Pytanie 1 

Zestawienie parametrów technicznych:

Dot. zał. 1.1 

1. Ad. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn dezynfekcyjny zawierający w swoim 
składzie glioksal? Jest to środek nie mający negatywnego wpływu na instrumenty, a 
stosowanie płynu dezynfekcyjnego zawierającego go w swoim składzie zostało dopuszczone 
przez producenta instrumentów - firmę Olympus. Dodatkowo proces oparty na środkach 
zawierających m.in. glioksal, produkowanych przez firmę Dr. Weigert pozwala na osiągnięcie
działania sporobójczego w czasie jego trwania, również podczas stosowania środków 
opartych na aldehydzie glutarowym, co znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia pacjentów oraz 
personelu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

2. Ad. 13 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być uzdatniana woda
procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o dopuszczenie
innych  sposobów uzdatniania  wody takich  jak  np.  filtry  mikrobiologiczne.  Zestaw takich
filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV ponieważ wychwytuje również
zanieczyszczenia stałe mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

Odpowiedź: tak, Zamawiający  dopuszcza inne sposoby uzdatniania wody takich jak np. 
filtry mikrobiologiczne. 

Pytanie 3
4. Ad. 21 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której identyfikacja instrumentów 
oraz osób odbywa się przy pomocy kodów kreskowych? Pod względem funkcjonalnym jest to
rozwiązanie tożsame z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 4
Dot. zał. 1.2

1. Ad. 10 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być uzdatniana 
woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o 
dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


 Zestaw takich filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV ponieważ wychwytuje również zanieczyszczenia stałe 
mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

Odpowiedź: tak, Zamawiający  dopuszcza inne sposoby uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. 

Pytanie 5
3. Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której identyfikacja instrumentów oraz osób odbywa się przy 
pomocy kodów kreskowych? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr  1.2 do SIWZ (zestawienie  parametrów technicznych),  punkt  13:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na
modyfikację zapisu w pkt. 13 na zapis następującej treści: „System indywidualnych przyłączeń pompy tłoczącej do gniazd
zaworów.”?

Odpowiedź:  Zamawiający   modyfikuje  zapis  pkt.  13  załącznika  nr  1.1  na  zapis  następującej  treści:  „System
indywidualnych przyłączeń pompy tłoczącej do gniazd zaworów.”

Pytanie 7

Dotyczy  załącznika  nr  5  do  SIWZ (wzór  umowy),  paragraf  6,  ustęp  2:  Czy Zamawiający w §  6  ust.  2  wyrazi  zgodę  na
modyfikację zapisu z istniejącego na zapis następującej treści: „Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy
maksymalnie w ciągu 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem:
…........... przewidywany termin ukończenia naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”?

Odpowiedź: w § 6 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:  

„ Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy maksymalnie w ciągu 48 h  w dni robocze od momentu 
zgłoszenia awarii sprzętu przez Dzierżawcę oraz niezwłocznie podać Dzierżawcy przewidywany termin ukończenia 
naprawy (telefon na numer: …….....................................…) nie dłuższy niż 12 dni roboczych od chwili przyjęcia 
zgłoszenia..” 

Pytanie 8

Dotyczy  załącznika  nr  5  do  SIWZ (wzór  umowy),  paragraf  6,  ustęp  5:  Czy Zamawiający w §  6  ust.  5  wyrazi  zgodę  na
modyfikację  zapisu  z  istniejącego  na  zapis  następującej  treści: „W przypadku  gdy przewidywany lub  faktyczny czas
naprawy sprzętu przekroczy 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii, Wydzierżawiający zobowiązany jest w
tym terminie dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych i funkcjach do sprzętu wymienionego
w § 1 umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy),  paragraf  10, ustęp 2:  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na to,  aby termin
rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na to, aby termin rozpatrzenia reklamacji był liczony w  dniach roboczych i 
modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 10, ustęp 2: wykreślając  „7 dni”  i wpisując „5 dni 
robocze”. 

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 11: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Zamawiający
zrezygnuje z naliczania kar umownych za opóźnienie w naprawie?

Odpowiedź: tak. 



Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 12, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o
którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: tak. Zamawiający  będzie liczył termin w  paragrafie 12, ustęp 4, w dniach roboczych.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika  nr  1  do  SIWZ (Oferta),  tabela  2:  Z  uwagi  na  konieczność  dostawy Środków chemicznych w pełnych
opakowaniach handlowych, określonych w Załączniku nr 1, czy w Tabeli nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
różnych zestawów dla poszczególnej myjni oraz zmodyfikuje zapis pod tabelą do treści: „Na zestaw składają się środki
chemiczne konfekcjonowane w opakowaniach handlowych: 3 x 5L kanister, 3 x 2,8l kanister, sól - worek 25kg.”?

Odpowiedź: tak, Zamawiający  modyfikuje zapis pod tabelą  2 do treści: „Na zestaw składają się środki chemiczne 
konfekcjonowane w opakowaniach handlowych: 3 x 5L kanister, 3 x 2,8 l kanister, sól - worek 25kg.”

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (Oferta), tabela 1, kolumna 8 (Nr fabryczny, podać): Zwracamy się z uprzejmą prośbą o
rezygnację z podania numeru fabrycznego. Na etapie składania ofert nie posiadamy wiedzy o numerze fabrycznym danego
urządzenia i nie jesteśmy w stanie go podać.

Odpowiedź: tak, Zamawiający rezygnuje z kolumny nr 8 (nr fabryczny) .

Pytanie 14

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 13, podpunkt a) oraz załącznika nr 1, punkt 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do 14 dni roboczych licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalny czas naprawy wynosi  do 12 dni roboczych licząc od chwili 
przyjęcia zgłoszenia.

Pytanie 15

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 13, podpunkt d) oraz załącznika nr 1, punkt : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin od momentu zgłoszenia?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 16

Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Nie.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  - w  dniu 14.03.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert - w  dniu
14.03.2016 r. godz. 10.15 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.


