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Znak sprawy 15/2018/PN                                      Gdańsk, 7 marca 2018 r. 
 
L. Dz. DZP 2375/36/2018 

 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

  
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA 
w Gdańsku”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 

 
1. Prosimy o potwierdzenie że wyposażenie medyczne oraz meblowe i ruchome w tym dozowniki jest poza 

zakresem zamówienia. Jeśli nie jest to prosimy o szczegółową specyfikację elementów które dostarcza 
Wykonawca. 
Odp. Wyposażenie medyczne oraz meblowe i ruchome w tym dozowniki wchodzi w zakres zamówienia. 
Zamawiający poniżej przedstawia szczegółową specyfikację elementów, które zobowiązany będzie 
dostarczyć/zainstalować Wykonawca: 
 
1) Parawan podwieszany 

Parawan mocowany do sufitu, przesuwany na szynie/prowadnicy; konstrukcja umożliwiająca zasłonięcie 
łóżka szpitalnego z trzech stron (dwa boki dłuższe i jeden krótszy); materiał parawanu umożliwiający jego 
pranie i dezynfekcję; szyna/prowadnica z materiału wytrzymałego, gładkiego, odpornego na działanie 
profesjonalnych środków do mycia i dezynfekcji. 
 

2) Dozownik na preparat dezynfekcyjny i mydło - I typ (łazienki, toalety, dyżurki/pokoje pielęgniarskie, 
dyżurki/pokoje lekarskie, sekretariaty) 
Ramieniowy dozownik ścienny przeznaczony do dozowania płynnych i żelowych preparatów do dezynfekcji 
rąk, płynnych preparatów myjących oraz środków pielęgnacyjnych; wykonany w całości z tworzywa 
sztucznego;  posiadający przezroczystą pokrywę umożliwiającą identyfikację wkładu i ilości preparatu; 
wymiary dozownika – wys. 20 cm, szer. 11 cm, gł. 10 cm, ramię dozujące 14 cm. 
Dozownik musi być kompatybilny z wymiennymi wkładami workowymi (Sterisol) będącymi w posiadaniu 
Zamawiającego, zawierającymi preparat dezynfekcyjny lub myjący o pojemności 700 ml; worki wyposażone 
w zastawkę zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia; kompatybilność dozownika z 
workiem potwierdzona oświadczeniem producenta dozowników. 

 
3) Dozownik na preparat dezynfekcyjny i mydło - II typ (pozostałe pomieszczenia, w których wymagane jest 

zamontowanie dozowników ściennych) 
Dozownik automatyczny, zasilany bateryjnie, stała ilość i wielkość doz z jednego wkładu pozwalająca na 
kontrolowanie zużycia (brak regulacji wielkości i ilości doz); wykonany z łatwo zmywalnego materiału, z 
możliwością demontażu; wymiary dozownika – wys. 27 cm, szer. 15,5 cm, gł. 10 cm; każdy dozownik 
wyposażony w komplet baterii startowych. 
Dozownik musi być kompatybilny z wkładami wymiennymi (Gojo/Purell) będącymi w posiadaniu 
Zamawiającego, zawierającymi preparat do higienicznej dezynfekcji rąk lub mydło o pojemności min. 1200 
ml, konfekcjonowanych w hermetycznie zamkniętych opakowaniach jednorazowych z zaworkiem, bez 
możliwości ponownego napełnienia i użycia wkładu. 

 
4) Pojemnik na odpady 

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, z uchylną pokrywą, nieprzytwierdzony do ściany, odporny na 
działanie profesjonalnych preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji. 
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5) Pojemnik na ręczniki papierowe do rąk w listkach  
Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, wielkość umożliwiająca umieszczenie w nim ręczników 
różnych producentów; odporny na działanie profesjonalnych preparatów chemicznych do mycia i 
dezynfekcji. 

 
6) Komplet WC 

Uchwyty lub pojemniki na papier toaletowy w rolkach - wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na 
działanie profesjonalnych preparatów chemicznych do mycia i dezynfekcji; szczotka WC z tworzywa 
sztucznego, stojąca, nieprzytwierdzona do ściany. 

 
7) Macerator do utylizacji naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej 

 

Opis parametrów technicznych 

Macerator – urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 

Zasilanie jednofazowe 230 V 

Zestaw niezbędnych elementów do dostosowania i włączenia do sieci Zamawiającego 

Odpływ kanalizacyjny łączący się bezpośrednio z rurą kanalizacyjną 

Odpływ kanalizacyjny  50 

Silnik min. 750 W 

Wbudowana pompa dozującą płyn dezynfekująco-dezodorujący 

Preparat dezynfekująco-dezodorujący – 1 kanister 5 l 

Pojemność komory w jednym cyklu – min. 4 naczynia 

Czas jednego cyklu pracy ok. 2 minuty 

Obudowa z wytrzymałego tworzywa 

Jednoczęściowa komora otwierana z góry 

Otwieranie pokrywy urządzenia bez użycia rąk (za pomocą stopy przez jej wsunięcie pod czujnik w maceratorze) 

Otwieranie odpływu komory na końcu cyklu po całkowitej maceracji zawartości, maceracja w zamkniętym bębnie 

Zużycie zimnej wody – max. 24 litry/cykl  

Zasilanie wyłącznie zimną wodą nieuzdatnioną 

Sterowanie oraz wskaźnik etapu pracy - umieszczone w dobrze widocznym miejscu (w górnym panelu urządzenia), 
wyświetlacz LCD z autodiagnostyką 

Macerator i naczynia do stosowania w urządzeniu tego samego producenta 

Każde naczynie jednorazowe musi być opatrzone nazwą producenta, logo i znakiem CE 

Wyposażenie jednorazowego użytku 

Kaczka męska tradycyjna jednorazowego użytku, z pulpy celulozowej, biodegradowalna, wykonana z regenerowanych 
włókien celulozowych, klejonych naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy ze środkiem pomocniczym zapobiegającym 
osadzaniu i pienieniu – 1 op./100 szt. 

Basen głęboki jednorazowego użytku, z pulpy celulozowej, biodegradowalny, wykonany z regenerowanych włókien 
celulozowych, klejonych naturalnym woskiem z dodatkiem żywicy ze środkiem pomocniczym zapobiegającym osadzaniu i 
pienieniu – 1 op./100 szt. 

Miska prostokątna jednorazowego użytku, z pulpy celulozowej, o pojemności max 4000 ml i pojemność użytkowej 2000 ml, 
Rozmiar produktu: (dł. x szer. x wys.) 330 x 255 x 100 mm, przystosowana do stosowania z płynami antyseptycznymi, 
środkami odkażającymi, produktami na bazie mydła (ciecze, piany/mydła) – 1 op./100 szt. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesięcy 

 
2. Proszę podanie czasu podtrzymania i mocy dla UPS-a 25kVA.? 

Odp. 30 minut. 
 

3. Proszę o załączenie przywoływanego projektu dotyczącego centralnej baterii pt. Zabezpieczenie pożarowe dróg 
ewakuacyjnych w Szpitalu MSWiA w Gdańsku 2016. 
Odp. W załączeniu dokumentacja. 
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4. Brak informacji na temat centralnej baterii do oświetlenia ewakuacyjnego. 
Odp. W załączeniu dokumentacja. 
 

5. Brak w projekcie elektrycznym opisu parametrów opraw oświetlenia podstawowego. Czy aby na pewno należy 
zastosować oprawy świetlówkowe w technologii T8. 
Odp. Zamawiający oczekuje zastosowania opraw z wymiennymi źródłami światła typu LED. 
 

 
 
Z poważaniem 

 
 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji w Gdańsku 

Lek. med. Grzegorz Sut 
 


