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SPZOZ . AZ . 2020 .530 
                                                                                                             Kędzierzyn-Koźle, 01.12.2020r. 

 

 

WYJAŚNIENIA 

I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ NR 2 
 

Dotyczy: postępowania na dostawę i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu 

– 3 zadania częściowe, sygn. AZ-P.2020.31 

 

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia  

i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

   

Na wstępie Zamawiający pragnie poinformować, że w orzecznictwie KIO można znaleźć 

potwierdzenie dla uprawnień podmiotów leczniczych do wymagania realizacji przedmiotu 

zamówienia w określonej jakości oraz określonych parametrach. Wtedy wymogi Zamawiającego, 

określone nawet na bardzo wysokim poziomie (co zwykle prowadzi do zawężenia kręgu 

wykonawców) nie stanowią naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Ochrona interesu wykonawców nie może prowadzić do decydowania przez nich – poprzez 

kwestionowanie opisu przedmiotu zamówienia – co jest Zamawiającemu potrzebne, a co zbędne 

do realizacji zadań istotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Ingerencja wykonawców  

w opis przedmiotu zamówienia nie może skutkować usunięciem z jego zakresu tych elementów, 

które z punktu widzenia Zamawiającego są niezbędne i wynikają z jego obiektywnych potrzeb. 

 

Pytanie 1, Zadanie nr 2 do parametru nr 3  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o nieznacznej różnicy w wymiarach: 

wysokość 1800 mm, szerokość 775 mm oraz głębokość 1095 mm. W przypadku negatywnej 

odpowiedzi prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków 

instalacyjnych przewidzianych dla tej inwestycji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych rozmiarach. 

Zamawiający ponadto informuje, że jego placówka realizuje zabezpieczenie medyczne 

przewidziane dla II i III poziomu szpitali przeznaczonych do walki z epidemią koronawirusa  

i w związku z tym nie ma możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek wizji lokalnej. 

 

Pytanie 2, Zadanie nr 2 do parametru nr 4 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o prostopadłościennej komorze 

sterylizatora wykonanej z aluminium z zamontowaną anteną umożliwiającą generowanie plazmy 

o wymiarach: (S/W/G) - 510 x 410 x 735 mm – pojemność robocza ≥ 93 litry. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wyżej wymienionych rozmiarach. 

Zamawiający obecnie posiada sterylizator niskotemperaturowy o głębokości komory 90 cm. 

Komora oferowana przez Wykonawcę jest zbyt płytka dla posiadanego przez Zamawiającego 

sprzętu. 
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Pytanie 3, Zadanie nr 2 do parametru nr 6 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji, bardziej zaawansowanego 

technicznie który nie wymaga programu kontroli szczelności komory dostępnego z poziomu 

użytkownika. Wszystkie obecne na rynku sterylizatory niskotemperaturowe na nadtlenek wodoru 

kontrolują szczelność komory automatycznie, nie ma uzasadnienia aby robić to ręcznie z poziomu 

użytkownika. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4, Zadanie nr 2 do parametru nr 7  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji wyposażonego w 2 wysuwane półki 

wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej wewnątrz komory o wymiarach 444 mm x 643 

mm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5, Zadanie nr 2 do parametru nr 9  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji w którym czynnik sterylizujący jest 

o stężeniu 59% nadtlenku wodoru, w pojemnikach z nadrukowanym kodem Data Matrix (lub w 

technologii równoważnej) z zapisanym terminem przydatności do użycia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych 

parametrów w kolumnie „parametry oferowane”. 

 

Pytanie 6, Zadanie nr 2 do parametru nr 10  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji gdzie jeden zasobnik umożliwia 

przeprowadzenie minimum 5 cykli sterylizacyjnych. Pojemnik jest konfekcjonowany w 

opakowanie zbiorcze 5 szt umozliwiające wykonanie 25 cykli sterylizacyjnych. Taki sposób 

załadunku czynnika sterylizującego ogranicza koszty związane ze starzeniem się nadtlenku 

wodoru wprowadzonego do sterylizatora, który jeżeli nie zostanie zużyty musi zostać 

zutylizowany. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych 

parametrów w kolumnie „parametry oferowane”. 

 

Pytanie 7, Zadanie nr 2 do parametru nr 11 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji stosującego lepsza metodę 

neutralizacji czynnika sterylizującego za pomocą generowanej fazy plazmy. Utylizacja odbywa się 

bez kosztowo nie wymaga obsługi, wymiany elementów zużywalnych ani przeglądów. Nie zrzuca 

także zneutralizowanego powietrza do pomieszczenia w którym pracuje sterylizator , a w którym 

mogą być śladowe pozostałości nadtlenku wodoru. W przypadku negatywnej odpowiedzi bardzo 

prosimy o uzasadnienie. Parametr opisany w pkt.11 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator 

firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak 

postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 

ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów 

publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych 

parametrów w kolumnie „parametry oferowane”. 

 

Pytanie 8, Zadanie nr 2 do parametru nr 12  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji w którym system blokuje 

zaaplikowany zasobnik z czynnikiem sterylizującym od uruchomienia pierwszego cyklu aż do 

momentu całkowitego zużycia pojemnika. Następnie pojemnik jest w sposób w pełni 

automatyczny i bezpieczny dla personelu obsługującego sterylizator usuwany z urządzenia. 

Czynnik sterylizujący w momencie usuwania ze sterylizatora jest podwójnie zabezpieczony przed 

możliwością kontaktu z otoczeniem. Automatycznie usuwany do pojemnika zabezpieczającego z 

urządzenia dostarczającego sterylant do komory sterylizatora. Pojemnik umożliwia bezpieczną 

utylizację zasobników z czynnikiem sterylizującym. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych 

parametrów w kolumnie „parametry oferowane”. 

 

Pytanie 9, Zadanie nr 2 do parametru nr 18  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji który posiada możliwość 

zapisywania danych z 200 ostatnich cykli sterylizacyjnych. W przypadku negatywnej odpowiedzi 

prosimy o uzasadnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych 

parametrów w kolumnie „parametry oferowane”. 

 

Pytanie 10, Zadanie nr 2 do parametru nr 20 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji który posiada 4 następujące 

programy sterylizacji do wyboru w zależności od sterylizowanego sprzętu; 

- cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń 

medycznych w czasie nie dłuższym niż max. 47 min 

- cykl przeznaczony do sterylizowania endoskopów giętkich w czasie nie dłuższym 

niż max. 42 min. 

- cykl szybki - przeznaczony do sterylizowania narzędzi i urządzeń medycznych 

w czasie max. 24 min. 

- cykl zaawansowany przeznaczony do sterylizowania skomplikowanego sprzętu 

medycznego takiego jak: bronchoskopy, histeroskopy, cystoskopy, choledochoskopy w 

czasie nie dłuższym niż 60 minut . W przypadku negatywnej odpowiedzi bardzo prosimy o 

uzasadnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11, Zadanie nr 2 do parametru nr 21 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji którego każdy program rozpoczyna 

się od kondycjonowania – etapu w trakcie którego sprawdzana jest wilgotność wsadu, i w razie 

konieczności dochodzi do dosuszenia wsadu. W przypadku zbyt dużej ilości wilgoci, etap jest 

powtarzany nie tylko 3-krotnie ale aż do przekroczenia czasu przeznaczonego na etap 

sprawdzania i kondycjonowania wsadu. W przypadku negatywnej odpowiedzi na naszą prośbę 

wnosimy o wykreślenie tego parametru w całości. Parametr opisany w pkt.21 spełnia tylko jeden 

produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. 

Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z 

treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również 

dyscyplinę finansów publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12, Zadanie nr 2 do parametru nr 30  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o bardziej zaawansowanym 

technicznie rozwiązaniu niż opisane przez Zamawiającego, które jest stosowane nie tylko do 

programów endoskopowych oraz sprzętu z kanałami ale jest stosowany automatycznie do 

wszystkich programów lub manualnie do wybranych programów zgodnie z decyzja Użytkownika. 

Sterylizator wyposażony jest w system kontrolujący poprawność przygotowania wsadu do 

sterylizacji, informujący użytkownika o jakości załadowanego wsadu. Weryfikujący ewentualne 

pozostałości wilgoci we wsadzie oraz umożliwiający jej eliminację ze wsadu. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 13, Zadanie nr 2 do parametru nr 31  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji o bardziej zaawansowanym 

technicznie rozwiązaniu, które w przypadku przerwania cyklu w trakcie etapu kondycjonowania , 

czynnik sterylizujący nie zostaje wstrzyknięty do komory ani też nie zostaje zachowywany w 

specjalnym rezerwuarze do wykorzystania w następnym procesie tylko po prostu pozostaje w 

oryginalnym zasobniku zawierającym czynnik sterylizujący. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem czytelnego wpisania oferowanych 

parametrów w kolumnie „parametry oferowane”. 

 

Pytanie 14, Zadanie nr 2 do parametru nr 33  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru, który 2 krotnie dozuję czynik sterylizujący w trakcie 

trawania procesu. Rozwiązanie lepsze niż opisane przez Zamawiającego ponieważ nie wymaga 

dozowania trzeciej dawki a proces sterylizacji jest zgodny z obowiazującymi normami w tym 

zakresie. W przypadku negatywnej odpowiedzi na naszą prośbę wnosimy o wykreślenie tego 

parametru w całości. Parametr opisany w pkt.33 spełnia tylko jeden produkt – sterylizator firmy 

Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. z o.o. Kraków i tak postawiony 

zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w 

zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza również dyscyplinę finansów 

publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 15, Zadanie nr 2 do parametru nr 35  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie tego parametru w całości ponieważ, 

wskazany parametr sugeruję możliwość sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku co byłoby 

niezgodne z obowiązującym prawem w tym zakresie, lub jest omyłką pisarską. W przypadku 

negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie oraz wskazanie sprzętu przeznaczonego do 

ponownego użycia, który nie jest sprzętem jednorazowym a który Zamawiajacy będzie 

sterylizował w zakupionym sterylizatorze. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że 

bezwzględnie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa 

 

Pytanie 16, Zadanie nr 2 do parametru nr 36, 37,38  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylizatora 

niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru nowej generacji który umożliwia sterylizację dla 

masy wsadu 9,7 kg . Z doświadczenia wiemy że masa powyżej 20 kg lub 10 kg dla cykli 

endoskopowych nie występuje. W przypadku negatywnej odpowiedzi na naszą prośbę wnosimy o 

wykreślenie tych parametrów w całości. Parametr opisany w pkt. 36,37,38 w całości spełnia tylko 

jeden produkt – sterylizator firmy Steris V-PRO maX2 dystrybuowany przez firmę Media Med Sp. 

z o.o. Kraków i tak postawiony zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty, co jest 

niezgodne z treścią art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy PZP i naszym zdaniem narusza 

również dyscyplinę finansów publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Zamawiający informuje o modyfikacji: 

 

1) Rozdział XIV SIWZ w zakresie: ust 14.1. 14.2 oraz 14.3., które przyjmują brzmienie: 

 ust „14.1. Zaleca się, aby ofertę przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / 

zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – Sekretariat, ul. 

24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, do dnia 04.12.2020r. do godz. 10:00. 

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny zwłoki 

(art. 84 ust. 2 Pzp). 

Zamawiający zaleca, aby koperta/opakowanie było oznaczone nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu 

po terminie składania ofert. 

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za przedwczesne przypadkowe otwarcie oferty.” 
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 „ust 14.2. Zaleca się, by oznakowanie oferty było następujące: 

Nazwa i adres wykonawcy:  

………………………………  

                                    OFERTA PRZETARGOWA: 

Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-

Koźlu– 3 zadania częściowe –  

AZ-P.2020.31 

                 Nie otwierać przed 04 / 12 / 2020r. Godz. 10:30 
 

 „ust 14.3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - 

pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, dnia 04.12.2020r.  

o godzinie 10:30.” 

 

 

2) Ogłoszenie o zamówieniu: 

Pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-12-04, godzina: 10:00, 

 

 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się 
wiążące dla Wykonawców.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                          

      
………..………………………………………………. 

   Kierownik zamawiającego  


