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Łódź, dnia  09.04.2020r.  

    IMŁ/BZ/5-1/BI/ZP/2020 

 

                                                                  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia medycznego i niemedycznego 

dla IMŁ Sp. z o.o.”, 

 lokalizacja: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Znak sprawy : 5/ZP/PN/20 

 

                       Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, Inwestycje 

Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie Nr 1: 

Dot. pkt 7 - Czy Zamawiający wymaga myjnię pozwalającą na jednoczesne 
mycie i dezynfekcję w cyklu 1 kompletnego basenu oraz 2 kaczek lub zamiennie 
3 kaczek? Taka pojemność pozwala na znacznie większą elastyczność jak i 
oszczędności w zużyciu mediów. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga. 

Pytanie Nr 2: 

Dot. pkt 9 - Czy Zamawiający wymaga myjni, gdzie  wszystkie elementy 
wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, a system myjący z wysoce 
odpornego plastiku z elementami stali nierdzewnej, składający się z 13 dysz 
myjących z czego 4 to dysze stałe, 2 obrotowe centralne głowice myjące i 7 
dysz rotacyjnych oraz dodatkowo z ramienia natryskowego umieszczonego na 
suficie komory, służącego do mycia i płukania powierzchni zewnętrznych. 
Zamawiający nie określił ilości dysz myjących, a jest to element kluczowy 
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pozwalający w sposób bezpieczny i efektywny umyć i zdezynfekować naczynia 
sanitarne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga. 

Pytanie Nr 3: 

Dot. pkt 10 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było 
wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia (np. przyciskiem 
nożnym) co znacznie poprawia ergonomię pracy personelu, a jednocześnie 
minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości w czasie załadunku, co wpływa na 
podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w placówce? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga. 

Pytanie Nr 4: 

Dot. pkt 13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę 
obiegową o mocy 730W i wydajności 250 l/min? Dla osiągania dobrych 
rezultatów mycia ważniejszym parametrem jest wydajność pompy, a nie jej 
moc. Można zastosować pompę o dużej mocy i małej wydajności, która nie 
zapewni ciśnienia wymaganego do prawidłowego mycia i dezynfekcji naczyń, a 
zwiększy jedynie zużycie energii przez urządzenie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 5: 

Dot. pkt 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o  głębokości 475 mm 
szerokości 545 mm i wysokości 1630 mm co czyni myjnię jeszcze bardziej 
ergonomiczną niż opisana w SIWZ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuscza. 

Pytanie Nr 6: 

Dot. pkt 17 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli certyfikat 
niezależnej jednostki badawczej, która to ma możliwość rzetelnego i zgodnie z 
obowiązującymi normami przetestowania zdolności do eliminacji Clostridium 
Difficile? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia zdolności 

urządzenia do eliminacji Clostridium Difficile certyfikatem niezależnej jednostki ( nie 

deklaracja producenta urządzenia) 

Pytanie Nr 7: 
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Dotyczy zadania 2. Wózek do transportu zwłok z tacą i pokrywą – 1szt. Pkt. 8. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do 
transportu zwłok, o wymiarach całkowitych: 
 - długość:  2200mm, 
 - szerokość:  700mm, 
 - wysokość:  500-850mm, 
? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 8: 

Dotyczy zadania 2. Wózek do transportu zwłok z tacą i pokrywą – 1szt. Pkt. 9. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do 
transportu zwłok, z tacą płaską o wymiarach: 
 - długość: 1950mm, 
 - szerokość: 640mm, 
 - grubość: 40mm, 
? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 9: 

Dotyczy zadania 2. Wózek do transportu zwłok z tacą i pokrywą – 1szt. Pkt. 10. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do 
transportu zwłok, z pokrywą o wymiarach: 
 - długość: 1960mm, 
 - szerokość: 650mm, 
 - wysokość: 370mm, 
? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie Nr 10: 

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowy Załącznik nr 2.3 

Pytanie 1, lp. 5 

Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy wyprodukowany w 2020 roku 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2020 roku 

(dotyczy wszystkich części postępowania) 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

 


