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Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje,  że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków  zamówienia  opracowanej  do postępowania  o  udzielenie  zamówienia
na  wykonanie kompletnej dokumentacji  projektowej i  wykonanie robót budowlanych
polegających na przebudowie bloku H na potrzeby Stacji Dializ. Poniżej podajemy treść
pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. PFU pkt 2:
„Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie,  czy Zamawiający wymaga systemu uzdatniania
wody z funkcją dezynfekcji termicznej opartą na zbiorniku gorącej wody, co jest na chwilę
obecna najnowocześniejszym oraz najbardziej  oszczędnym systemem (oszczędność energii
elektrycznej oraz wody) dostępnym na rynku Polskim?”
Wyjaśnienie:  Zamawiający  dopuszcza  system  uzdatniania  wody  z  funkcją  dezynfekcji
termicznej opartej na zbiorniku gorącej wody.

Pytanie 2 dot. PFU pkt 16:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego systemu uzdatniania wody
bez  funkcji  pracy  w  trybie  awaryjnym,  lub  z  ewentualną  możliwością  automatycznego
przełączenia bez ingerencji obsługi w przypadku awarii przy zastosowaniu RO2”.
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 dot. PFU pkt 17:
„Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  odwróconej  osmozy,  które  proces  dezynfekcji
termicznej jest zwalidowany normą PN-EN-ISO 15883? 
Dezynfekcja  termiczna  w  oparciu  o  koncepcję  A0  jest  najskuteczniejszą  i  najczęściej
stosowaną  metodą  sprzętu  medycznego.  Osiągnięcie  wartości  A0  daje  gwarancję
skuteczności dezynfekcji  i  tym samym zapobiega powstawania biofilmu.  Stąd urządzenie
nie wymaga chwilowego przyspieszenia prędkości  przepływu w pętli  podczas dezynfekcji
trybu  nocnego.  Wymagane  rozwiązanie  jest  stosowane  w  urządzeniach,  w  których
zaobserwowano nieskuteczność procesu dezynfekcji.”
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę .
 
Pytanie 4 dot. Pfu pkt 20 i 21:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaproponowania  systemu  bez  zbiornika  wody
uzdatnionej oraz elementów z nim związanych. Zbiornik na wodę czystą jest niekompatybilny



z nowoczesnym systemem dezynfekcji termicznej pętli oraz niesie za sobą ryzyko rozwoju
bakterii  oraz  drobnoustroii  w  wodzie,  która  nie  jest  już  dalej  filtrowana  i  może  mieć
bezpośredni wpływ na rozwój biofilmu w pętli dystrybucyjnej?”.
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.
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