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S am o dzielny Pub licz ny Zaklad, O p ieki Zdrowotnej
Kilirfiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : wyposa2en iel29 4 12019 Siedlce dnia: 20 I 9-12-16

ODPOWIF|DZ,
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplyngla proSba o wyjaSnienie zapisu

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.IJ. z

2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawa i montaZ wyposaZenia na Blok Operacyjny oraz Oddzial Anestezjologii i
Intensywnej Terapii (meble, meble ze stali nierdzewnej, drobny sprzgt medyczny),

TreSd wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Dotyczy zalqcznika: Blok Operacyjny - stal nierdzewna
Zadanie nr 1

1. Majqc na uwadze, 2e oferowane wyroby przeznaczone sq na blok operacyjny a wiqc do
pomieszczeh wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferowa6 w poz. 3 szafq
dwudrzwiowq z frontem malowanym proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq jony srebra
i na etapie skladania ofefi ma przedlo2y6 dokument z badania aktywno6ci antybakteryjnej
zastosowanej farby potwierdzajqcy jej bakteriob6jcze? Dziqki powyzszemu Zamawiajqcy
bqdzie mial gwarangq, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jakoSci, ale przede
wszystkim sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami uniemozliwiajqcymi
gromadzenie siq i namna2anie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko zaka2eh szpitalnych.

Odpowiedi - zgodnie z SIWZ

Dotyczy zalqcznika: Blok Operacyjny - stal nierdzewna
Zadanie nr 2

1. Biorqc pod uwagq niewielkie wymiary kontenerka przy biurkach poz. I i 2, czy Wykonawca
moze wyposazyi te meble w wysokiej jako6ci uklad jezdny zlo2ony z k6lek fi 50mm?
Proponowany rozmiar k6lek jest optymalny a wyr6b stanie siq nie tylko funkcjonalny, ale
r6wniez estetyczny.

OdpowiedZ - tak
2. Biorqc pod uwagq wymagania Zamawiajqcego dotyczqce wyposazenia zawaftego w innych

pakietach, czy r6wniez w przypadku poz. 1-2 (biurka) Wykonawca ma wykonai pod
uchwytem w szufladach prostokqtne przetloczenie ulatwiajqce pochwyt?

OdpowiedZ - Zamawiajqcy dopuszcza ww, rozwiqzanie

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzqbska



3. Majqc na uwadze, ze oferowane wyroby przeznaczone sE na blok operacyjny a wiqc do
pomieszczeh wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferowa6 w poz, 7-2
biurka 1z frontem malowanym proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq jony srebra i na

etapie skladania ofer$ ma przedlo2y6 dokument z badania aktywno6ci antybakteryjnej
zastosowanej farby potwierdzajqcy jej bakteriob6jcze? Dziqki powyzszemu Zamawiajqcy
bqdzie mial gwarancjq, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jako5ci, ale przede
wszystkim sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami uniemozliwiajqcymi
gromadzenie sig i namnazanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko zaka2eh szpitalnych,

Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

Dotyczy zalqcznika: Drobny sprzqt - Blok Operacyjny
Zadanie nr 3

2. Biorqc pod uwagq wymagania Zamawiajqcego dotyczqce wyposazenia zawartego w innych
pakietach, czy r5wnie2 w przypadku poz.5 (stolik opatrunkowy) Wykonawca ma wykonai pod
uchwytem w szufladzie prostokqtne przetloczenie ulatwiajqce pochwyt?

Odpowied2 - Zamawiajqcy dopuszcza ww. rozwiqzanie

3" Majqc na uwadze, ze oferowane wyroby przeznaczone sE na blok operacyjny a wiqc do
pomieszczeh wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferowa6 w poz. 5 stolik
z frontem malowanym proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq jony srebra i na etapie
skladania ofefi ma przedlozy6 dokument z badania aktywno6ci antybakteryjnej zastosowanej
farby potwierdzajqcy jej bakteriob6jcze? Dziqki powyzszemu Zamawiajqcy bqdzie mial
gwarancjq, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jako6ci, ale przede wszystkim
sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami uniemozliwiajqcymi gromadzenie
sig i namnazanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko zaka2eh szpitalnych.

Odpowiedl - zgodnie zSIWZ

4. Zamawiajqcy w tabeli parametr6w wskazal, ze podstawa stojaka na kropl6wki (poz, 6) ma byi
,,malowana proszkowo wg palety RAL". Majqc na uwadze, ze oferowane wyroby przeznaczone
sE na Blok operacyjny a wiqc do pomieszczei wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy
Wykonawca ma zaoferowai postawq malowanq farbq antybakteryjnq i na etapie skladania
oferty ma przedlo2yc dokument z badania aktywnoSci antybakteryjnej zastosowanej farby
potwierdzajqcy jej bakteriob6jcze? Dziqki powy2szemu Zamawiajqcy bqdzie mial gwarancjq, ze
otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jako6ci, ale przede wszystkim sprzyjajqce
utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami uniemozliwiajqcymi gromadzenie siq i

namnazanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko zaka2ei szpitalnych,
Odpowied2 - zgodnie zSIWZ

Dotyczy zalqcznika: Blok Operacyjny - meble z powlokq HPL
Zadanie nr 5

1. Majqc na uwadze, 2e oferowane wyroby przeznaczone sq do pomieszczef czystych, a wiqc
wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferowa6 zabudowy meblowe i

konsolg wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 304 (1.4301) - stelaz, konstrukcja, z
blatem z HPL? Stal nierdzewna, z uwagi na gladko6d powierzchni i trwaloS6 konstrukcji jest
bardzo czgsto spotykana i po2qdana w jednostkach sluzby zdrowia. Fronty mebli z podw6jnej
Scianki z wygluszeniem (plaster miodu), Pod uchwytami prostokqtne przettoczenie ulatwiajqce
pochwyt. Fronty malowane proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq jony srebra, Na
potwierdzenie czego Wykonawca przedlo2y na etapie skladania oferty przedlo2yc dokument z
badania aktywno6ci antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzajqcy jej bakteriob6jcze
wla5ciwo5ci. Dziqki powyzszemu Zamawiajqcy bqdzie miat gwarancjq, ze otrzyma wyroby nie
tylko o bardzo wysokiej jako6ci, ale przede wszystkim sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej
aseptyki, z powierzchniami uniemo2liwiajqcymi gromadzenie siq i namnazanie bakterii, co
znacznie eliminuje ryzyko zaka2eh szpitalnych. - dotyczy poz. 7-3

Odpowied2 - Zamawiajqcy dopuszcza meble o ww, parametrach
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czy wykazujqc dbalo56 o bezpieczeristwo medyczne pacjent6w i personelu oraz
bezpieczeristwo epidemiologiczne i finansowe podmiotu szpitalnego, majqc na uwadze zapisy:
- wynik6w raportu Najwyzszej Izby Kontroli (lrodtro:

dotyczqce lrodel paenoszenia zakaleh szpitalnych i powody ich wystqpowania
oraz majqc na wzglqdzie listg opublikowanE przez WHO dotyczqcq lekoopornych bakterii, w
tym niezwykle gro2nej i powodujqcej ogromne spustoszenie w organizmie pacjenta bakterii;
PSEUDOMONAS AERUGINOSA (2rodlo: http://zdrowie,radiozet.pllZdrowie/Ciekawostki/WHo-
pierwsza-w-h istorii-l ista-lekoopornych-bakterii-0000 1450 )
czy Zamawiajqcy bqdzie wymagai zastosowania w zestawie mebli naroznikowych w szafce z
komorami (poz. 3) syfonu z funkcjq automatycznej samodezynfekcji rur i odplyw6w, kt6ry
skutecznie zwalcza min. wielolekoopornq p. aeruginosa (mdr-pa) z odplywu, chroniqc przed
kolonizacjq nie tylko szafkg z komorami, ale przede wszystkim pacjent6w i personel
(2rodlo: na podstawie wyniku badania przeprowadzonego na OIT w Leiden, w Holandii,
opublikowany w Przeglqdzie zaka2eh szpitalnych

OdpowiedZ - Zamawiajqcy dopuszcza ww. syfon

Dotyczy zalqcznika: Blok Operacyjny - meble z powlokq HpL
Zadanie nr 6

1' Majqc na uwadze, ze oferowane wyroby przeznaczone sq do pomieszczei czystych, a wigc
wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferowai zabudowy meblowe' i
konsolq wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 304 (1.4301) - stela2, konstrukcja? Stal
nierdzewna, z uwagi na gladko56 powierzchni i trwalo5i konstrukcji jest bardzo czgsto
spotykana i pozqdana w jednostkach sluzby zdrowia. Fronty mebli z podw6jnej Scianki z
wygluszeniem (plaster miodu). Pod uchwytami prostokqtne przetloczenie ulatwialqce
pochwyt. Fronty malowane proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq jony srebra. 

'lrla

potwierdzenie czego Wykonawca przedloiy na etapie skladania oferty przedloiyi dokument z
badania aktywno6ci antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzajqcy jej bakteriobojcze
wla6ciwo6ci' Dziqki powy2szemu Zamawiajqcy bqdiie mial gwaran c1q,- ze" oiriyma wyroby nie
tylko o bardzo wysokiej jako6ci, ale przede wszystkim 

-sprzylajqce 
utrzymaniu 

.wysokiej

aseptyki, z powierzchniami uniemozliwiajqcymi gromadzenie siq i namnazanie bakterii, co
znacznie eliminuje ryzyko zakalefr szpitalnych. - dotyczy poz. I-2

Odpowied2 - Zamawiajqcy dopuszcza meble o ww. parametrach

Dotyczy zalqcznika: OAiIT - stal nierdzewna
Zadanie nr 7, 8, 9

1. Zamawiajqcy w tabeli parametr6w wskazal, 2e fronty majq by6 ,,malowane proszkowo na I z
10 kolor6w z palety RAL farbami antybakteryjnymi;',' lv'aiqc na uwadze, ze oferowane
wyroby przeznaczone sE na OA|IT a wigc do pomieszczefi wymagajqcych wysokiej aseptyki,
czy Wykonawca na etapie skladania oferty ma przedlo2yi dokument z bad.ania iktywno(ci
antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzajqcy jej bakteriobSjcze? Dziqki powyzszemu
Zamawiajqcy bqdzie mial gwarancjg, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej'jako5ci,
ale przede wszystkim sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierz-hniami
uniemozliwiajqcymi gromadzenie siq i namnazanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko
zaka2eh szpitalnych.

Odpowied2 - zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy zalqcznika: OA|IT - stal nierdzewna
Zadanie nr 7

1' Czy wykazujqc dbato5i o bezpieczeristwo medyczne pacjent6w i personelu oraz
bezpieczeristwo epidemiologiczne i finansowe podmiotu szpitalnego, majqc na uwadze zapisy:
- wynik6w rapoftu Najwyzszej Izby Kontroli (2rodlo:

dotyczqce 2rodel prze noszen i a zakaleh szpita I nych i powody ich wystgpowa n ia

2.
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orazmajEcnaWzglqdzielistqopub|ikowanEprzezWHodotyczacElekoopornychbakterii,w
tym niezwykle gro2nej i powodujqcej nnramne snustoszenie w organizmie pacjenta bakterii:
tym niezwyrle grozne1 I PuvvL'uuJqvur

P s ru o o tur o 
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cej jednodrzwiowe1 z Komorq
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cego dotyczEce wyposa2enia zawartego w innych

Guful Wykonawca ma wykona6 pod uchwytem w
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Dotyczy zalqcznika: OA|IT - stal nierdzewna

Zadanie nr 8
1'Wpoz.2Wtabe|i(ko|umnailo6i).orazwpoz'.3-51,.?.b"li(ko|umnai|o6ioraznazwaiopis

produktu) brakuje iio5ci wyrobow, jakie ma zaoferowa6 wykonawca' Proszg o uzupelnienie'

OdpowieO2 - formularz t"no*y po zmianach w zalqczeniu

Dotyczy zalqcznika: Drobny sprzqt OAIIT

stela2 do work6w foliowych ma zaoferowad wyr6b *yp"-:it:lli
kt6ra 

-ilum-i 
naturalny odglos stali powstajqcy w momencle

?

ww' rozwiqzanie
ametr6w wskazat, 2e Podstawa st

ojcze? Dziqki PowY Zszemu Tama

b bardzo wYsokiej jako6ci' a

utrzymaniu wysokiej aseptyki' z powierzchniami , 
uniemo

namnazanie bakterii, co znacznre eliminule ryzyko zakalen szpitalnych'

Odpowied2 - zgodnie zSIWZ,

Dotyczyzalqcznika:DrobnysprzqtBlokOperacyiny
Zadanie nr 13

3.Proszqopotwierdzenie,2eWpoz.2WykonawcaT?zaoferowa6stelazpodw6jny(wnazwie
jest podany;i;i;; p"l";vnczv)u wst<azuje na to opis i,wvmiary wvrobu'

odpowied2 - Zamawiajqcy wymaga z 
't.';iJ;;v 

poj"avnttych,'120 l, wymiary - 4o0l450lt050mm

4'Proszqopotwierdzenie,2eWpoz.4wysiqgnikmaposiada6zakresregulacjiBB0-2060mm?
Odpowied2 - tak

Dotyczy zalqcznika: Blok operacyjny - stal nierdzewna

Zadanie nr 14 ,. majA bY6 ,,malowane
1. Zamawiajqcy w. tabeli statrycznych"' Majqc

proszkowo na dowolny wiei do pomieszczeri
na uwadze, 2e oferowa oferty ma przedlo2yd
wYmagajqcYch wYsoki
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dokument z badania aktywno6ci antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzajqcy jej
bakteriob6jcze? Dziqki powyzszemu Zamawiajqcy bqdzie mial gwarancjq, ze otrzyma wyroby
nie tylko o bardzo wysokiej jako6ci, ale przede wszystkim sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej
aseptyki, z powierzchniami uniemo2liwiajqcymi gromadzenie sig i namnazanie bakterii, co
znaczn ie el i m i n uje ryzyko zakaleh szp ita I nych.

Odpowied2 - Zgodnie zSIWZ
2. Majqc na uwadze, 2e oferowane wyroby przeznaczone sE na blok operacyjny a wigc do

pomieszczefi wymagajqcych wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferowad w poz. 2
szafkg po lewej stronie z frontem malowanym proszkowo farbq antybakteryjnq zawierajqcq
jony srebra i na etapie sktradania oferty ma przedlo|yi dokument z badania aktywno6ci
antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzajqcy jej bakteriobojcze? Dziqki powyzszemu
Zamawiajqcy bqdzie mial gwarancjq, ze otrzyma wyroby nie tylko o bardzo wysokiej jako5ci,
ale przede wszystkim sprzyjajqce utrzymaniu wysokiej aseptyki, z powierzchniami
uniemozliwiajqcymi gromadzenie siq i namnazanie bakterii, co znacznie eliminuje ryzyko
zaka2eri szpitalnych.

Odpowiedf - zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadania nr Lr 2,3,5,6t7,8,9, LOt L3, L4

1. Zwracamy siq do Zamawiajqcego z pro6bq o wydluzenie terminu realizacji przedmiotu
zam6wienia do 60 dni liczqc od daty udzielenia zam6wienia. Pro5bg swojq motywujemy tym, 2e w
ramach przedmiotu zam6wienia sq min. zabudowy meblowe, kt6re sE projektowane
indywidualnie, pod wymiar z uwzglqdnieniem specyfiki danego pomieszczenia, przez co ich
wykonanie wymaga wigkszego nakladu pracy konstruktora i dzialu produkcyjnego, anizeli w
przypadku standardowych pojedynczych mebli wolnostojqcych. W przypadku zabud6w meblowych
Wykonawca przed przystqpieniem do realizacji wykonuje dokladne pomiary w miejscu montazu
mebli. Dodatkowo jest tez zobowiqzany do uzgodnienia z Zamawiajqcym min. kolor6w mebli, co
r6wniez moze wplynqi na wydluzenie rozpoczgcia procesu produkcji mebli. Pro6bq o wydluzenie
terminu motywujemy r6wniez duzq ilo5ciq mebli i czasem oczekiwania na podzespoly do wyrob6w
od poddostawc6w oraz przestojami produkcyjnymi zwiqzanymi z okresem Swiqtecznym.

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem arl. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamowieh Publicznych (tj. Dz.U.22019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiajqcego

zostalo rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rymprzekazano SIWZ.

Zamawnjqcy
DYREKTOR

Sanodzie
Zakladu
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