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SPRAWA : WT-I.2370.19.2017
Odpowiedzi na pytania
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania, wyjaśniając treść SIWZ oraz zmienia zapisy SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:
„Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla modułów
dekontaminacji masowej oraz dla ratowników”
Pytania Wykonawcy:
Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 1 A SIWZ:
W opisie przedmiotu zamówienia w wyposażeniu szczegółowym Zamawiający wymaga
wyposażenia urządzenia w minimum dwa zintegrowane pojemniki na substancje czynne do
wytwarzania roztworów, służące do oddzielnego zasilania dozowników.
Ze względu na dużą aktywność substancji czynnych stosowanych do wytwarzania roztworów,
ze względu bezpieczeństwa, zaleca się jak najmniejszy kontakt obsługi z tymi środkami. Zastosowanie
proponowanego rozwiązania przez Zamawiającego, zwiększa ryzyko kontaktu przy przelewaniu
chemikaliów z kanistrów producenta do wymaganych pojemników.
Dlatego zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści urządzenie bez min. dwóch
zintegrowanych pojemników na substancje czynne do wytwarzania roztworów służących do
oddzielnego zasilania każdego z dozowników?
Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia bezpośrednie zasysanie substancji czynnych z
pojemników dostarczonych przez producenta do układu mieszania urządzenia. Takie rozwiązanie jest
bezpieczniejsze dla obsługi oraz samego urządzenia.
Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 1 B SIWZ:
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, które musi posiadać możliwość regulacji
stopnia spienienie piany w celu dostosowania jej parametrów fizycznych.
Urządzenie proponowane przez nas nie posiada urządzenia regulacji stopnia spienienia piany,
a przygotowanie odpowiedniego roztworu substancji czynnych i środków spieniających odbywa się
przez ratowników bezpośrednio przed użyciem, po rozpoznaniu rodzaju skażenia w zbiorniku 20 ldo
mieszania chemikaliów dekontaminacyjnych, przy użyciu pojemnika z miarką 1l.
Dlatego zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości
regulacji stopnia stężenia spienienia piany?
Pytanie 3. Dotyczy załącznika nr 1 B SIWZ:
W wyposażeniu szczegółowym Zamawiający wymaga dostarczenia elastycznego węża
spiralnego o długości 5 m zakończonego szybkozłączkami ( przejściówkami ) z możliwością
podłączenia do urządzenia i prądownicy.
Urządzenie proponowane przez naszą firmę nie posiada takiego węża, ale wyposażenie
dostarczane w pełni umożliwia prowadzenie dekontaminacji w wymaganym zakresie. Urządzenie
nasze posiada jeszcze, oprócz 5 m węża tłocznego, wymaganego przez Zamawiającego, 3 m wąż
ssawny, który w krótkim czasie umożliwia zassanie przygotowanego środka dekontaminacyjnego z
kanistra 20 1 do urządzenia.
Zwracamy się zatem z pytaniem czy Zamawiający dopuści urządzenie bez elastycznego węża
spiralnego o długości 5 m zakończonego szybkozłączkami ( przejściówkami ) z możliwością

podłączenia do urządzenia i prądownicy, który w naszym urządzeniu nie jest potrzebny?
Pytanie 4. Dotyczy załącznika nr 1 B SIWZ
Zamawiający wymaga dostarczenia środków do dekontaminacji zagrożeń :
• Biologicznego
• Chemicznego
• Radiologicznego
Ponieważ substancje czynne dla sprzętu i wyposażenia różnią się od substancji do dekontaminacji
ABC ludzi prosimy o odpowiedź na pytanie:
Czy powyższe wymagania dotyczą zarówno środków dekontaminacji dla
sprzętu jaki i dla ludzi ?
Odpowiedzi Zamawiającego :
Ad.1.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane w zapytaniu. W konsekwencji pkt. 11 lit.f załącznika
nr 2A do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ min. dwa zintegrowane pojemniki na substancje czynne do wytwarzania roztworów służące do
oddzielnego zasilania każdego z dozowników lub inne rozwiązanie techniczne które umożliwi
bezpośrednie zasysanie substancji czynnych z pojemników dostarczonych przez producenta do układu
mieszania urządzenia.”
Ad.2.
Zamawiający dopuszcza urządzenie bez możliwości regulacji stopnia stężenia spienienia piany
rozwiązanie. W konsekwencji pkt. 7 załącznika nr 2B do SIWZ zostaje wykreślony.
Ad.3.
Zamawiający dopuszcza urządzenie bez elastycznego węża spiralnego o długości 5 m zakończonego
szybkozłączkami ( przejściówkami ) z możliwością podłączenia do urządzenia i prądownicy.
Ad.4.
Zamawiający wymaga dostarczenia środków do dekontaminacji zarówno dla sprzętu jak i dla ludzi.
W konsekwencji pkt. 10 załącznika nr 2B do SIWZ otrzymuje brzmienie.
„W skład zestawu winny wchodzić środki do dekontaminacji zagrożeń z poniższych grup
w ilościach:
a) zagrożenia biologiczne - do dekontaminacji min 100 m2 powierzchni
b) zagrożenia chemiczne - do dekontaminacji min 100 m2 powierzchni
c) zagrożenia radiologiczne - do dekontaminacji min 100 m2 powierzchni
d) dekontaminacji ludzi – min 50 osób“
Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.
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