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TT-561/2-PN/114-2017       Rybnik, dnia 07.12.2017 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybn iku tj.: Zakup myjni-dezynfektorów 
z wyposa żeniem – 6 szt.  (zamówienie nr TT-561-PN/114-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01.12.2017 r. pod nr 623726-N-2017 
 

 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela 
poni ższych odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji 
zawartej w piśmie nr TT-561/1-PN/114-2017 z dnia 06.12.2017 r.). Ponadto zamawiaj ący wprowadza 
niżej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 28: „Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 9 dotyczące 

paroszczelności, Zamawiający podtrzymuje brak wymogu w zakresie wyposażenia myjni-
dezynfektorów w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń sanitarnych 
strumieniem powietrza a tym samym rezygnuje z paroszczelności urządzenia narażając 
pomieszczenia szpitalne na zawilgocenie i konieczność oczekiwania przez użytkownika 
na wyschnięcie naczyń? 
Uzasadnienie: 
Wprowadzenie wymogu aby myjnie-dezynfektory były wyposażone w automatyczne, 
mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza stosowane przez 
wielu wiodących producentów myjni-dezynfektorów gwarantuje Zamawiającemu, 
iż pozostałości pary będą odprowadzane do kanalizacji a naczynia sanitarne poddawane 
temu procesowi będą  suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia 
a zarazem spełniony będzie wymóg pkt 20 o całkowitej paroszczelności?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść odpowiedzi na pytanie nr 9 udzielonej pismem  
z dnia 06.12.2017 r. i informuje, że wymaga, aby naczynia sanitarne po zako ńczonym procesie 
mycia i dezynfekcji były na tyle suche, aby mo żna je było uzna ć za gotowe do ponownego u życia. 
 
Pytanie 29: „Prosimy o sprawdzenie czy nie nastąpiła pomyłka  w interpretacji pytania nr 6 dotyczącego 

możliwości stosowania  środka chemicznego – nabłyszczająco-odkamieniającego 
tj. rezygnacji Zamawiającego z wymogu możliwości stosowania tego środka od dowolnie 
wybranego producenta tym samym narażając się na konieczność stosowania środka 
wyłącznie wskazanego przez producenta myjni pod regresem utraty gwarancji i tym samym 
potencjalnych wysokich kosztów eksploatacji?” 
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Odpowied ź 29: Zamawiaj ący  wymaga, aby środki chemiczne stosowane w zaoferowanej myjni 
mogły pochodzi ć od ró żnych producentów tj. bez ograniczenia Zamawiaj ącego do konieczno ści 
stosowania środków jednego producenta. Zamawiaj ący wymaga tak że doł ączenia do instrukcji 
obsługi spisu środków, których Zamawiaj ący będzie mógł u żywać bez utraty gwarancji.  
 
Pytanie 30: Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wysokimi wymaganiami epidemiologicznymi 

i higienicznymi na co wskazuje wymóg w pkt 11 „konieczność dezynfekcji wody w bojlerze” 
Zamawiający rezygnuje z wymogu aby komora myjąca była głęboko tłoczona bez spawów 
i mogła być zastąpiona komorą spawaną, która nie tworzy monolitu z odpływem i tym samym 
wprowadza ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń w łączeniach?  
Uzasadnienie: 
W przypadku komór myjących ważna jest nie tylko ich żywotność ale przede wszystkim to 
czy po zakończonym cyklu pozostają czyste, bez zabrudzeń w każdym miejscu komory i nie 
stanowią ryzyka kontaminacji naczyń sanitarnych” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunk ów zamówienia. 
oraz udzielonych pismem z dnia 06.12.2017 r. odpowi edzi. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, jednak bior ąc pod uwag ę termin 
otwarcia ofert, który ustalony został na dzie ń 11.12.2017 r. oraz maj ąc na wzgl ędzie konieczno ść 
zachowania zgodno ści z zasadami opisanymi w art. 12a oraz art. 38 ust  4 w związku z art. 38 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych, Zamawiaj ący przedłu ża termin 
składania ofert do dnia 12.12.2017 r.  do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę w tym sa-
mym dniu o godzinie 10.30 . 
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