
Odpowiedzi na zapytanie 8 - Sprostowanie

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 13.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na dostawę dostawę  asortymentu  w  ramach  projektu  pn.
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup
środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata
2014-2020”.
(Znak postępowania: 3781/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 1 - Myjnia do mycia butów
 

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była Wyrobem Medycznym w rozumieniu
Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010?

Na rynku dostępne są również urządzenia,  które nie są wyrobami medycznymi i jako takie nie
powinny być używane do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga (pkt. 26 Formularza Asortymentowo-Cenowego).

2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania prawne obowiązujące
w Polsce, a zwłaszcza by jej konstrukcja i działanie były zgodne z wymogami normy PN-EN ISO
15883-1/2?

Na  rynku  są  dostępne  urządzenia,  nie  spełniające  wymogów  stawianych  myjnią  do  mycia
i dezynfekcji  obuwia  operacyjnego.  Są  np.  proponowane  urządzenia  skonstruowane  zgodnie
z wymogami normy PN-EN ISO 15883-3 czyli przeznaczone do mycia i dezynfekcji termicznej
pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego takich jak baseny czy kaczki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zlożenia oferty zgodnej z SIWZ (pkt. 20).

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o następujących parametrach:

Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2020

Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa



Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu stolik do za/rozładunku komory.

Wymiary myjni:  wysokość - 850mm, szerokość - 600mm, głębokość - 630mm

Pojemność komory - 171l, 8 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1

Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie

Zasilanie elektryczne 230V/50Hz, zasilanie w wodę 3/4” (możliwość podłączenia wody 
zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 25[mm], moc urządzenia 3,05kW

Drzwi komory myjącej wykonane ze stali kwasoodpornej

Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa
do dezynfekcji, bez  wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest 
utrudnione. 

Komora myjni i obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej

Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy 550W

System wtrysku wody na dwóch poziomach.

Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. 

Trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej

Myjnia wyposażona w kondensator pary

Dwie pompy detergentu, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z 
panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. 

Automatyczne, objętościowe odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących

Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach.

Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.

Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. 

Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz LED

Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury 
monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. 

Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym



Myjnia wyposażona w system suszenia termicznego (konwekcyjnego).

Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.

Liczba programów mycia i dezynfekcji 10 (w tym min. 5 predefiniowanych i 5 do 
zaprogramowania przez użytkownika)

Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu – 56dB

Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach 
UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej).

Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1/2 

Na wyposażeniu kosz do mycia obuwia o pojemności min. 10 par (20 szt.)

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


