
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę myjni – dezynfektorów, dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-78-03/10 
l.dz.: ZP.KW-00391/10 

Data: 
16.11.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

1. Dot. Załącznika nr 1 poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię dezynfektor  o wysokości 1300 mm? 

2. Dot. Załącznika nr 1 poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię dezynfektor o zasilaniu 230V; 50Hz; 3kW? 

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez moŜliwości podłączenia do PC, spełniające wszystkie pozostałe parametry? 

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o zuŜyciu wody od 25 – 35l w zaleŜności od wybranego programu? 

5. Czy Zamawiający dopuści  myjnie z automatycznym otwieraniem i zamykaniem drzwi z panelu sterowania bądź bezdotykowo 
za pomocą pneumatycznego włącznika noŜnego? 

6. Mając na uwadze ryzyko zakaŜeń krzyŜowych mogących wystąpić podczas ręcznego opróŜniania worków na mocz przez personel oraz  
zredukowanie bardzo wysokich kosztów jakie ponoszą Placówki SłuŜby Zdrowia na utylizację odpadów medycznych, czy Zamawiający 
wymaga aby urządzenie oprócz mycia i dezynfekcji basenów i kaczek (i innych naczyń sanitarnych) posiadało funkcję opróŜniania 
i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz? Takie rozwiązanie technologiczne pozwala UŜytkownikowi podczas cyklu mycia i dezynfekcji 
basenów i kaczek, bezpiecznie (automatycznie) pozbyć się zawartości worka na mocz, zdezynfekować go i tym samym ograniczyć do minimum 
ryzyko wystąpienia zakaŜeń oraz masę utylizowanego odpadu medycznego. Efekt końcowy, to odpad (w postaci wymytej i zdezynfekowanej 
folii – opakowanie) waŜący zaledwie kilka dkg. 

7. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało system uszczelnienia drzwi (np. system labiryntowy) niewymagający 
ingerencji serwisowej, co w dłuŜszym czasie eksploatacji pozwala uniknąć dodatkowych kosztów finansowych. 

8. Dot. pkt 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposaŜone w system schładzania, suszenia grawitacyjnego oraz 
kondensacji oparów? Uzasadnienie: Zastosowany system w oferowanym urządzeniu pozwala uniknąć dodatkowego ryzyka zakaŜenia 
obrabianego materiału przez nie sterylne powietrze dostające się do komory, ponadto unikamy tzw. kumulacji oparów, która moŜe być 
przyczyną oparzenia górnych dróg oddechowych u osób obsługujących. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie 
najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i uŜytkowym.  

9. Dot. pkt 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym zuŜycie wody jest uzaleŜnione od wybranego programu mycia 
i dezynfekcji i maksymalnie moŜe wynieść do 35l dla programu intensywnego? Zastosowana technologia mycia i dezynfekcji oparta 
na dyszach rotacyjnych i pompie wysokociśnieniowej oraz otwartym obiegu wody myjącej pozwalają na optymalizację procesu mycia 
i dezynfekcji, co niesie za sobą nieznacznie podwyŜszone zuŜycie wody. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na 
dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i uŜytkowym.  

10. Dot. pkt 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie emitujące max. do 55dB? Uzasadnienie: Hałas na poziomie 54 dB jest 
dopuszczony przez Polskie przepisy BHP, ponadto krótkie czasy mycia i dezynfekcji (np. cykl standardowy – 5 min.) powodują, Ŝe dla 
uŜytkownika nie jest uciąŜliwy hałas na tym poziomie. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej 
optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i uŜytkowym.  

11. Dot. pkt 19, 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, którego moc znamionowa wynosi 4,85 kW, zaś zuŜycie energii dla 
programu standardowego 5 min. wynosi ok. 0,4kWh? Zastosowana technologia mycia i dezynfekcji oparta na wzmocnionych grzałkach 
boilera oraz pompie wysokociśnieniowej pozwalają na optymalizację procesu mycia i dezynfekcji, co niesie za sobą nieznacznie 
podwyŜszone zuŜycie energii elektrycznej. Dopuszczenie zaoferowanego urządzenia pozwoli na dokonanie najbardziej optymalnego 
wyboru pod względem ekonomicznym i uŜytkowym. 

12. Dot. pkt 4 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni – dezynfektora wyposaŜonej w zbiornik 
na wodę wykonany z tworzywa sztucznego połączonego z wytwornicą pary? Zbiornik z tworzywa sztucznego w Ŝaden sposób nie 
wypływa negatywnie na sposób działania urządzenia oraz na przebieg procesu mycia i dezynfekcji, a jedynie obniŜa koszt urządzenia. 

13. Dot. pkt 14 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię-dezynfektor posiadającą optyczne informacje 
o usterkach i opcjonalnie akustyczne na Ŝyczenie Zamawiającego? 

14. Dot. pkt 15 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni – dezynfektora o szerokości 450mm oraz 
wysokości 1400mm? 

15. Dot. pkt 17 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni – dezynfektora o maksymalnym zuŜyciu wody w 
czasie trwania programu intensywnego 28 litrów? Pragniemy zauwaŜyć, Ŝe w myjni – dezynfektorze najczęściej stosowanym 
programem jest program ekonomiczny w czasie którego urządzenie zuŜywa 8 litrów wody lub program podstawowy w czasie którego 
urządzenie zuŜywa 17 litrów wody na cykl. Program intensywny jest stosowany tylko w przypadku większych zabrudzeń.  

16. Dot. pkt 18 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię – dezynfektor o maksymalnym poziomie hałasu 60 db? 

17. Dot. pkt 20 Załącznika nr 1– Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię – dezynfektor o zuŜyciu energii na jeden cykl 0,16kW? 

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie – dezynfektor, którego właściwości opisuje poniŜsza tabela: 



Lp. Parametry wymagane 
Numer strony, karty, pozycji załączonych 
dokumentów potwierdzających parametry 

określone w kolumnie nr 2 
1 2 3 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2010.  
2.  Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia.  

3.  
Urządzenie wielofunkcyjne, w którym moŜna myć i dezynfekować naczynia sanitarne 
powszechnie uŜywane w szpitalach (miski, kaczki, baseny, naczynia do zbiórki moczu, 
nocniki). Wsad jednego mycia: jedna kaczka +kompletny basen lub cztery kaczki. 

 

4.  Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama wykonane ze stali nierdzewnej.  
5.  Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316.  
6.  Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie.  

7.  

Wymiary zewnętrzne urządzenia: 
- głębokość  450mm, 
- szerokość  600 mm, 
- wysokość 1650mm. 

 

8.  
Automatyczne opróŜnianie wszystkich naczyń dopiero po zamknięciu drzwi komory 
myjącej. 

 

9.  

Wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą 
podlegały myciu-dezynfekcji: 
- szer.492 mm, 
- wys.600 mm. 

 

10.  Mycie przy uŜyciu ciśnieniowych: 11 dysz myjących z czego 7 obrotowych.  

11.  
Urządzenie wyposaŜone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu 
oszczędności w zuŜyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia.  

 

12.  Moc myjącej pompy wodnej 0,80 kW.    

13.  
Wbudowana elektryczna wytwornica pary. Moc elektryczna grzałek wytwornicy pary 
2,7kW. 

 

14.  Moc przyłączeniowa urządzenia 3,55 kW.  

15.  
Dwie pompy dozujące płynne środki chemiczne: oddzielna pompa dozująca płynny 
środek odkamieniający dla wytwornicy pary i oddzielna pompa dozująca płynny środek 
myjący. 

 

16.  
Całkowite opróŜnianie instalacji hydraulicznej urządzenia (w tym komory myjącej, 
zbiornika wody, orurowania, zaworów, pompy) po kaŜdym cyklu mycia 
i dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.2.1 i 5.5.1.1. 

 

17.  
Automatyczna dezynfekcja pompy, orurowania i zaworów w przypadku postoju 
urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu zgodnie z normą PN EN ISO 
15883-1 pkt. 5.3.1. 

 

18.  Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości 1cm.  
19.  Dwulinijkowy wyświetlacz tekstowy LCD.  
20.  Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu.  

21.  Trzy programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny i intensywny.  

22.  
Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy uŜyciu wody zdezynfekowanej 
przez urządzenie, zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.2.5. 

 

23.  Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54 dB.  
24.  Odpływ kanalizacyjny DN 110, podłączony w ścianę lub podłogę.  

25.  
Czujnik droŜności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy 
urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). 

 

26.  
Dostawa pakietu startowego wymaganych środków chemicznych. Kanister 5 l dla 
kaŜdego środka. 

 

 
Proponowana przez nas myjnia – dezynfektor odpowiadająca powyŜszemu opisowi jest urządzeniem najnowszej generacji spełniającym 
wymogi normy PN EN ISO 15883, umoŜliwiającym dokładne mycie i dezynfekcję róŜnych naczyń sanitarnych, (jest dostosowana takŜe 
do wydłuŜonych basenów). Gwarantuje niskie koszty eksploatacji, a dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom zapobiega 
ponownemu zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych. 
Zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wskazuje na konkretny wyrób i jest odzwierciedleniem oferty 
katalogowej jednego z Wykonawców. Tym samym opis ten w obecnym kształcie ogranicza konkurencyjność w niniejszym 
postępowaniu. Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne myjni – dezynfektora, preferują urządzenie starszej generacji. 
Ograniczenie konkurencyjności w postępowaniu będzie skutkować dla Zamawiającego wyŜszą ceną zakupu urządzeń.  
Brak pozytywnych odpowiedzi na pytania wymusi na nas reakcję w postaci zwrócenia się do Prezesa UZP z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. 

19. Dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ, tabela pozycja 10 – Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równowaŜne do wymaganego, 
urządzenie wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN EN 15883 dotyczącą urządzeń myjąco dezynfekujących, wyposaŜone 
w system całkowitego opróŜniania instalacji hydraulicznej (tzn. komory myjącej, zbiornika wody, orurowania, zaworów, pompy). 
W związku z tym i obowiązującymi przepisami, nasze urządzenie nie musi posiadać wewnętrznej automatycznej dezynfekcji termicznej 
orurowania oraz dysz, poniewaŜ woda w nich nie zalega. Dodatkowo nasze urządzenie posiada automatyczny system dezynfekcji, 
uruchamiany w czasie przestoju urządzenia dłuŜszego niŜ 24 h. Po tym czasie aktywowany jest jeden z programów i przeprowadza 
pełen cykl, dezynfekując tym samym orurowanie, zawory i pompę zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1 pkt. 5.3.1. Po zakończeniu 
woda jest całkowicie spuszczana z układu. 

20. Dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ, tabela pozycja 1 i 16 – Wnosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego suszenia z pozycji 
1 i opisu z pozycji 16 w części dotyczącej suszenia lub prosimy o  precyzyjne sformułowanie parametrów technicznych suszenia. Zapis 
w obecnej formie nie jest opisem technicznym, gdyŜ nie zawiera jakichkolwiek parametrów technicznych wymaganej przez 
Zamawiającego opcji suszenia, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Opis ten jest niejednoznaczny, 
a ocena spełniania tego wymagania moŜe być subiektywna i nie została przez Zamawiającego w Ŝaden sposób sparametryzowana, co 
prowadzi do powstania niejasności. Nie wiadomo co pod określeniem „skropliny” ma na myśli Zamawiający. NaleŜy tu zaznaczyć, Ŝe 



dla większego załadunku (większe naczynia np. miski) pozostanie więcej wilgoci w związku z czym czas suszenia będzie musiał ulec 
wydłuŜeniu w porównaniu do standardowych naczyń. Ponadto niektóre z naczyń sanitarnych posiadają zagłębienia gromadzące większe 
ilości wody, której całkowite wysuszenie wymaga wydłuŜenia czasu suszenia do 30-40 minut, co z kolei jest niekorzystne dla 
uŜytkownika, gdyŜ urządzenie pozostaje zablokowane jednym procesem mycia przez czas bliski 50 minut. 
Standardowy proces mycia i dezynfekcji ze schładzaniem naczyń usuwającym większość wilgoci z naczyń poddawanych procesowi 
trwa 5-10 minut (w zaleŜności od wybranego programu) i takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, traktując jako priorytet 
minimalizację czasu trwania procesu. Opcja suszenia wydłuŜająca znacznie czas pracy urządzenia, jest w przypadku naczyń sanitarnych 
zbędna, gdyŜ ciepło nagromadzone w tych naczyniach po procesie dezynfekcji umoŜliwia ich bardzo szybkie wyschniecie po odłoŜeniu 
na półkę. 

21. Dotyczące załącznika nr 1 do SIWZ, tabela pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o minimalnie większym maksymalnym 
hałasie wynoszącym 54 dB ? 

 

ODPOWIEDZI:  

Ad. 1, 3, 4, 5, 9, 19, 20 
Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach. 

Ad. 2, 6, 7, 8, 11, 13,  
Zamawiający wymaga urządzenia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie zamówienia. 

Ad. 10, 16, 21 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis:  
„Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50 dB”; 

– zastępuje się zapisem: 
„Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 60dB  ”. 

Ad. 12 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis:  
„Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary”; 

– zastępuje się zapisem: 
„Zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany – zespolony z własną wytwornicą pary lub z tworzywa sztucznego połączonego 

z wytwornicą pary”. 

Ad. 14 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis:  
„Preferowane maksymalne wymiary zewnętrzne: 

• Szerokość: 500 – 700 mm, 
• Głębokość:  500 – 600 mm, 
• Wysokość:  1500 – 1800 mm”; 

– zastępuje się zapisem: 
„Preferowane maksymalne wymiary zewnętrzne 

• Szerokość: 450 – 700 mm, 
• Głębokość:  450 – 600 mm, 
• Wysokość:  1400 – 1800 mm”. 

Ad. 15 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis:  
„Maksymalne zuŜycie wody na cykl do 25l/cykl”; 

– zastępuje się zapisem: 
„Maksymalne zuŜycie wody na cykl do 25l/cykl, natomiast w czasie trwania programu intensywnego 28 litrów/cykl”. 

Ad. 17 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia: 

– dotychczasowy zapis:  
„ZuŜycie energii na 1 cykl 0,25kWh”; 

– zastępuje się zapisem: 
„ZuŜycie energii na 1 cykl maksymalnie 0,25kWh”. 

Ad. 18 
Informuje, iŜ większość parametrów zawartych w przedłoŜonej przez Wykonawcę tabeli nie miała odniesienia do parametrów określonych 
przez Zamawiającego, albo teŜ mieściła się w nich.  
W związku z powyŜszym Zamawiający zmienił zapisy załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu zamówienia jedynie w zakresie 
poziomu głośności (odp. na pyt. nr 10, 16 i 21) oraz wielkości myjni – dezynfektora (odp. na pyt. nr 14). 
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