/

/

INFRASTRUKTURA

EUROPEJSKI

I SRODOWISKO
NARODOWA

STRATEGIA

ROZWOJU

FUNDUSZ

REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA

SPÓJNOSCI

Kontakt:

•

Koszalin, 13 kwietnia 20 II r.

Centrala
Sekretariat
Dyrektor
Dzial Zamówien Publicznych
Fax
e-mail:
http

(094) 34 - 88 - 400
(094) 34 - 88 - 151
(094) 34 - 88 - 102
(094) 34 - 88 - 109
(094) 34 - 88 - 103
szpital@swk.med.pl
www.swk.med.pl

znak pisma: TP-231/4/PN/64/2011

Do:
Wykonawcy postepowania
zamówienia publicznego

DOTYCZY:

przetarg nie ograniczony nr TP-231/4/PN/64/20
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

II

-

sprzet

o udzielenie

medyczny

-

wyposazenie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych (j.t. z
,2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjasnien na zadane pytania:

PYTANIE 1
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie myjni dezynfektora z drzwiami zamykanymi recznie?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 2
Dotyczy zadania nr 3:
"Prosimy o dopuszczenie nastepujacych wymiarów urzadzenia: dl X gl X wys-900x450xlOOO. "

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie dopuszcza urzadzenia o proponowanych wymiarach.

PYTANIE 3
Dotyczy zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z aktualnym CE, nie bedace wyrobem medycznym?"

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE 4
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zasilaniem 220-240 V i 2,5kW?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 5
Dotyczy zadania nr 3:
"Czy Zamawiqjacy wymaga aby urzadzenie w czasie l cyklu miescilo do 6 naczyn ( 3 baseny i 3 kaczki)?
Pozwala to na obnizenie kosztów pracy urzadzenia. "

ODPOWIEDZ
Nie wymaga.
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PYTANIE 6
Dotyczy zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach: 620/620/1300, urzadzenie o takich wymiarach pozwala
wykorzystania wielkosci prostej komory do dezynfekcji równiez nietypowych naczyn sanitarnych typu: duze
miski, wiadra itp?"
ODPOWIEDZ
Nie.
PYTANIE 7
Dotvczv zadania nr 3:
"Majac na uwadze ryzyko zakazen krzyzowych mogacych wystapic podczas recznego oprózniania worków na
mocz przez personel oraz zredukowanie bardzo wysokich kosztów jakie ponosza Placówki Sluzby Zdrowia na
utylizacje odpadów medycznych, czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenie oprócz mycia dezynfekcji basenów
kaczek (i innych naczyn sanitarnych) posiadalo funkcje oprózniania
dezynfekcji jednorazowych worków na
mocz podczas wspólnego cyklu mycia
dezynfekcji naczyn sanitarnych? Takie rozwiazanie technologiczne
pozwala Uzytkownikowi podczas cyklu mycia
dezynfekcji basenów
kaczek, bezpiecznie (automatycznie)
tym samym ograniczyc do minimum ryzyko
pozbyc sie zawartosci worka na mocz, zdezynfekowac go
wystapienia zakazen oraz mase utylizowanego odpadu medycznego. Efekt koncowy, to odpad (w postaci
wymytej zdezynfekowanej folii - opakowanie) wazacy zaledwie kilka dkg. "
ODPOWIEDZ
Nie Wymaga.
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PYTANIE 8
Dotyczy zadania nr 2:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie scienne mocowane do podlogi?"
ODPOWIEDZ
Nie.
PYTANIE 9
Dotyczy zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z recznym otwieraniem
ODPOWIEDZ
Tak.

i zamykaniem

drzwi? "

PYTANIE 10
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie o wymiarach 50 x 130 x 50 cm (szer. x wys. x gl.)?"
ODPOWIEDZ
Nie.
PYTANIE 11
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy wymaga do kazdej z myjni oddzielna pólke na kaczki
ODPOWIEDZ
Tak.

i baseny?"

PYTANIE 12
Dotvczy zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy wymaga aby ostatnie plukanie zgodnie z norma PN-EN 15883 odbywalo sie za pomoca
zimnej zdezynfekowanej promieniami UV wody, która w stycznosci z goraca powierzchnia mytych naczyn
odparowuje w sposób naturalny wykorzystujac zjawisko ciepla odzyskanego. Takie rozwiazanie umozliwia
szybka dezynfekcje naczyn sanitarnych bez zbednego wydluzania procesu o suszenie powietrzem. "
ODPOWIEDZ
Tak.
PYTANIE 13
Dotyczv zadania nr 3:
"Prosimy o podanie wymiarów pólki na baseny wymienionej w punkcie
ODPOWIEDZ
Glebokosc 60 cm x dlugosc min. 90 cm.

1O tabeli

parametrów technicznych"
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PYTANIE 14
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie, w którym mozna myc i dezynfekowac kaczki i
natomiast nie myje sie w nim innego wyposazenia- butli ssaków, wiader itp.? Biora pod
komory podana przez Zamawiajacego, urzadzenie o takiej komorze nie pomiesci standardowej
bardziej wiadra. Z praktyki wiadomo równiez, ze urzadzenia stosowane do mycia i dezynfekcji
nie powinny byc stosowane do mycia innego sprzetu. "
ODPOWIEDZ
Tak.

baseny szpitalne,
uwage pojemnosc
butli ssaka, a tym
basenów i kaczek

PYTANIE 15
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie zasilane: P=9kW lub P=6kW, U=3*400V?"
ODPOWIEDZ
Tak.
PYTANIE 16
Dotyczy zadania nr 3:
"Prosimy o zmiane zapisu: "Gwarancja minimum 24 miesiace oraz bezplatny serwis w okresie gwarancyjnym i
serwis poza gwarancyjny zabezpieczajacy Kupujacego w sprzet zastepczy" na zapis" Gwarancja minimum 24
miesiace oraz bezplatny serwis w okresie gwarancyjnym. Serwis pogwarancyjny swiadczony przez wykonawce
na mocy odrebnej umowy""
ODPOWIEDZ
Nie.
PYTANIE 17
Dotvczv zadania nr 3:
"Prosimy o zmiane zapisu: "W okresie gwarancji w przypadku wystapienia awarii dostawa
nastapi do 48 godzin od zgloszenia" na zapis: "W okresie gwarancji w przypadku
Wykonawca przystapi do jej usuwania w czasie nie dluzszym niz 48h od chwili przyjecia
sprzetu zastepczego nastapi w przypadku niemozliwosci usuniecia awarii w okresie do 7 dni
ODPOWIEDZ
Tak.

sprzetu zastepczego
wystapienia awarii
zgloszenia, dostawa
roboczych""

PYTANIE 18
Dotyczy zadania nr 3:
"Prosimy o uzupelnienie punktu umowy: "Dostawy sprzetu realizowane beda sukcesywnie na wniosek
Kupujacego w terminie od
jednak nie pózniej niz do 01.08.2011 r." o zdanie: " Kupujacy bedzie
skladal wnioski o realizacje do Wykonawcy minimum na 4 tygodnie przed oczekiwana data dostawy sprzetu""
ODPOWIEDZ
Wykonawca zgodnie z zapisami projektu umowy zobowiazany bedzie do dostawy sprzetu w terminie 3 dni
roboczych od dnia zlozenia zamówienia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie wymagal gotowosci
realizacji dostawy w terminie od 4 tygodni od daty zawarcia umowy do 01.08.2011 r.
PYTANIE 19
Dotvczv zadania nr 3:
"Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie kar umownych, o których mowa w
za kazdy dzien zwloki?"
ODPOWIEDZ
Nie.

§ 3 na 0,5%

wartosci brutto

Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert do 18.04.2011 do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbedzie
sie o godzinie 10:30.
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