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                                                                                                      Parczew, dnia 16.09.2013 r 
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/16/2013 (2) 
Dotyczy: Dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych 
 

 
Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 
 
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
Dotyczy: Załącznik nr 8 do SIWZ 
3. Myjnia – dezynfektor do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego (1szt.) 

 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie spełniało normę PN EN 15883 
dotyczącą myjni dezynfektorów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było urządzeniem przelotowym 
dwudrzwiowym możliwym do zamontowania w centralnej sterylizatorni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 3 
PKT. 9 Ostatnie płukanie wodą uzdatnioną.  
Czy Zamawiający pod pojęciem wody uzdatnionej rozumie wodę zdeminerazlizowaną zgodnie 
z normą PN EN 15883? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 4 
PKT. 12 Kosz i wkład na butelki dla niemowląt po 250ml 
Czy Zamawiający oczekuje dostawy czy możliwości doposażenia w tego typu osprzęt                       
w przyszłości? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 5 
PKT. 13 Wózek na pojemniki sitkowe na 7 pojemników sitkowych z wieczkiem na czterech 
poziomach 

a) Czy Zamawiający oczekuje dostawy czy możliwości doposażenia w tego typu wózek              
w przyszłości? 

b) Czy Zamawiający oczekuje dostawy wózka na minimum 8 lub 10 tac instrumentowych          
o wymiarach ok. 480x250x50? 

Odpowiedź: 
a) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
b) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 6 
PKT. 14 Wózek na węże oraz akcesoria anestezjologiczne 
Czy Zamawiający oczekuje dostawy czy możliwości doposażenia w tego typu wózek                          
w przyszłości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 7 
PKT 15 Wózek na przybory mikrochirurgiczne z wkładem na sztywne elementy optyczne, 
bęben na kabel światłowodowy i węże ssące, sitko na drobne elementy z wieczkiem, 
wyposażenie na dwóch poziomach 

a) Czy Zamawiający oczekuje dostawy czy możliwości doposażenia w tego typu wózek                
w przyszłości? 

b) Czy Zamawiający wymaga dostawy tego wózka i wymaga, aby powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne montowanych na wózku narzędzi mikrochirurgicznych były 
zasilane przez 2 niezależne systemy myjące – 2 pompy obiegowe w oferowanej myjni 
dezynfektorze? 

Odpowiedź: 
a) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
b) Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 
 
 
 

Podpisał 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
            mgr Janusz Hordejuk 
 
 


