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    Warszawa, dnia  14.09.2022r. 

                        

Odpowiedź na pytania Oferentów w konkursie  

na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii 
wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  

Przedmiot:  W konkursie pn. " Dostawa ciągu  technologicznego do procesu dekontaminacji w 
tym :  autoklaw parowy o pojemności 12 STE z oprzyrządowaniem  1 sztuka, suszarka do 
narzędzi chirurgicznych nie podlegających myciu maszynowemu 1 sztuka, zgrzewarka do 
pakietów  papier folia  1 sztuka ,  myjnia ultradźwiękowa  do delikatnych narzędzi chirurgicznych 
-1 sztuka 

Autor: Jacek Gajda;  

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

 

Dotyczy_myjnia ultradźwiękowa do delikatnych narzędzi chirurgicznych szt.1: 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe, nie powystawowe nie używane 
wyprodukowane w roku 2020? Uzasadnienie: obecnie ze względu na sytuację geopolityczną w 
regionie oraz sytuację epidemiczną czas oczekiwania na urządzenie wynosi do 16 tygodni od 
daty złożenia zamówienia. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie wyprodukowane w roku 2020. 

Pytanie 2. Czy Zamawiający zgodzi się aby urządzenie było dostarczone wraz z podstawą do jego 
ustawienia a pistolet z końcówkami dostarczony był oddzielnie? 
Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie 3. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę myjni nie wyposażonej w baterię ciepłej i 
zimnej wody? 
Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem możliwości automatycznej 
wypełnienia komory myjącej zimna wodą z jednoczesnym podgrzaniem do zadanej 
temperatury, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 19 „Formularz parametrów                
technicznych,  Załącznika  nr 1.4”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
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  19. Wyposażona w baterię ciepłej i zimnej 
wody lub automatyczne                
wypełnienia komory myjącej zimną wodą z 
jednoczesnym podgrzaniem do zadanej 
temperatury 

TAK   

 

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne 
urządzenia opisane w Załącznikach 1.1 – 1.4. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza możliwość składania ofert na poszczególne urządzenia opisane w 
Załącznikach 1.1 – 1.4. 

Pytanie 5. Dotyczy pkt. 2, załącznik nr 1.1 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 235 cm co umożliwia montaż w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego ? Urządzenia obecnie posiadane przez Zamawiającego 
posiadają głębokość 235 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 2 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

   2. Wymiary zewnętrzne max. w cm: 
(szer.xgł.xwys.) 100x235x240 lub 
99x241x197 

TAK   

 

Pytanie 6. Dotyczy pkt. 9, załącznik nr 1.1 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami z napędem pneumatycznym spełniającymi 
pozostałe wymagania, który ze względu na mniejszą ilość elementów przenoszących napęd jest 
rozwiązaniem trwalszym i mniej awaryjnym, a także tańszym w eksploatacji ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 9 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

   9. Drzwi przesuwane w pionie, otwierane i 
zamykane automatycznie, blokowane w czasie 
trwania cyklu sterylizacji, z napędem 
elektrycznym  lub z napędem 
pneumatycznym, przy otwartych drzwiach 
sterylizatora brak widocznych elementów 
przenoszących napęd drzwi (np. łańcuchów, 
linek, itp.). Automatyczne zatrzymanie ruchu 
drzwi w przypadku napotkania oporu lub 

TAK   
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przeszkody  

 

Pytanie 7.  Dotyczy pkt. 11, załącznik nr 1.1 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma zaworami bezpieczeństwa zabezpieczającymi 
wytwornicę pary i płaszcz oraz komorę co jest zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285 oraz 
wytycznymi UDT ? Jako że wytwornica oraz komora stanowią oddzielne zbiorniki ciśnieniowe o 
innych parametrach pracy (tzn. ciśnienie i temperatura) zasadne jest zastosowanie dwóch 
zaworów o innej charakterystyce co zwiększa bezpieczeństwo Użytkowników. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 11 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

  11. Urządzenie z zaworem/zaworami 
bezpieczeństwa zabezpieczającymi 
wytwornicę pary i płaszcz oraz komorę 

TAK   

 

Pytanie 8. Dotyczy pkt. 15, załącznik nr 1.1 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego wytwornica wyposażona jest w wodowskaz 
widoczny w strefie serwisowej ? Oferowane przez nas sterylizatory posiadają zdublowane 
czujniki poziomu wody w wytwornicy pary dzięki czemu nie ma potrzeby kontrolowania 
poziomu przez Użytkownika, wodowskaz jest używany jedynie przez serwis w celach 
diagnostycznych i podczas napraw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 15 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

 15. Wytwornica pary wykonana ze stali 
kwasoodpornej klasy min. AISI 316L, 
wytwornica pary kontrolowana poprzez 
przetwornik ciśnienia. Poziom wody w 
wytwornicy pary kontrolowany  wizualnie 
przez użytkownika poprzez wodowskaz 
widoczny na panelu czołowym sterylizatora po 
stronie załadowczej / strefie serwisowej lub 
poziom wody w wytwornicy pary 
kontrolowany automatycznie przez sterownik 
urządzenia 

TAK   

 

Pytanie 9. Dotyczy pkt. 46, załącznik nr 1.1 
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Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie większej mocy tzn. 66 kW ? Sterylizatory 
obecnie posiadane i użytkowane przez Zamawiającego posiadają moc na poziomie 64 kW. 
Większa moc urządzenia przekłada się na szybszą pracę (krótsze procesy) a tym samym na 
większą wydajność tzn. możliwość wysterylizowania większej ilości materiału w jednostce 
czasu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 46 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

  46. Zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz, 
moc  max. 66 kW 

TAK   

 

Pytanie 10. Dotyczy wzór umowy, par. 6, ust. 1:  

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych pkt. a, b, c na 0,2%. Przyjęło się że na rynku 
wyrobów medycznych kara umowna plasuje się na szczeblu około 0,1-0,2% wartości 
przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na  proponowane zapisy do projektu umowy. 

Pytanie 11. Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt 8  
Proszę o doprecyzowanie czy drzwi komory mają być uszczelniane za pomocą uszczelki 
dociskanej parą?  
Odpowiedź: 

Zamawiający  modyfikuje zapisy pkt. 8 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

   8. Drzwi komory uszczelniane za 
pomocą uszczelki dociskowej: parą 
lub sprężonym powietrzem 

TAK  Drzwi komory 
uszczelniane za pomocą 
uszczelki dociskowej: 
parą – 5 pkt,  
Drzwi komory 
uszczelniane za pomocą 
uszczelki dociskowej: 
sprężonym powietrzem 
0 pkt. 

 

 
Pytanie 12. Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt 10  
Wnoszę o umożliwienie zaoferowania sterylizatora parowego z tylko sygnalizacją optyczną.  
Natężenie hałasu w strefie czystej Centralnej Sterylizatorni jest na tyle duże, że urządzenie 
musiałoby być wyposażone w sygnalizator dźwiękowy generujący hałas niezgodny z 
obowiązującymi normami.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 10 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

 
10. 

Optyczna lub dźwiękowa sygnalizacja 
alarmów 

TAK   

 
 
Pytanie 13. Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt 15  
Wnoszę o umożliwienie zaoferowania urządzenia w pełni automatycznego z wytwornicą pary 
wykonaną ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L, wytwornica pary kontrolowana 
poprzez przetwornik ciśnienia. Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany automatycznie 
przez sterownik urządzenia.  
Rozwiązanie proponowane zdejmuje odpowiedzialność z pracownika Centralnej Sterylizatorni.  
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
Pytanie 14. Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt 29  
Proszę o doprecyzowanie czy kolorowy ekran dotykowy sterownika o przekątnej min. 5 cali 
ma znajdować się po stronie załadowczej i wyładowczej?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający  modyfikuje zapisy pkt. 29 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.1”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

  29. Sterowanie  autoklawem za 
pomocą kolorowego ekranu 
dotykowego sterownika.  
Sterownik urządzenia (strona 
załadowcza i wyładowcza) 
wyposażony w kolorowy 
dotykowy ekran sterowania o 
przekątnej ekranu min.5 cali 

TAK   

 
 
Pytanie 15. Dotyczy: Załącznik nr 1.1, pkt 47  
Proszę o doprecyzowanie zakresu wykonania kwalifikacji operacyjnej i procesowej (ile i jakie 
programy)?  
Informacja ta jest niezbędna do poprawnego skalkulowania oferty.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał wykonania kwalifikacji operacyjnej i procesowej zgodnie z normą 
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PN-EN ISO 17665-1 :2008 w zakresie temperatur: 121° C – 16 minut, 134° C – 5,5minuty. 

 
Pytanie 16. Dotyczy: Załącznik nr 1.2, pkt 11  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania jako rozwiązanie równoważne urządzenia z 
regulacją temperatury w zakresie 70-90° C.  
Wyższy zakres temperatur powoduje skrócenie czasu procesu suszenia.  
 
Odpowiedź: 

Zapisy Załącznik nr 1.2, pkt 11 pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 17. Dotyczy: Załącznik nr 1.2, pkt 21  
Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania suszarki z półkami ażurowymi, płaskimi, 
wysuwanymi na prowadnicach.  
Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 21 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.2”, , który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

 
21. 

Suszarka wyposażona w zestaw - 
półki koszowe zawieszane na 
prowadniacach lub półki ażurowe, 
płaskie, wysuwanymi na 
prowadnicach -  umieszczone w 
urządzeniu zgodnie z pojemnością 
suszarki 

TAK   

 
 
 
Pytanie 18. Dotyczy: Załącznik nr 1.3, pkt 1  
Wnoszę o doprecyzowanie czy wymagany panel/ekran funkcyjny ma być kolorowym ekranem 
dotykowym?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 19. Dotyczy: Załącznik nr 1.3, pkt 16  
Wnoszę o dopuszczenie zgrzewarki, której obudowa wykonana jest ze stali lakierowanej 
proszkowo.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 16 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.3”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
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  16. Obudowa ze stali kwasoodpornej lub ze 
stali lakierowanej proszkowo.  

 

TAK   

 
 
 
Pytanie 20. Dotyczy: Załącznik nr 1.3, pkt 17  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania zgrzewarkę zasilaną elektrycznie 230V, 50Hz o mocy 
500W.  
Proponowane rozwiązanie nie wpływa na instalację elektryczną posiadaną przez 
Zamawiającego. Obwód zasilający może być zabezpieczony zabezpieczeniem o najmniejszej 
wartości wynoszącej 10A.  
 
Odpowiedź:: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt. 17 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.3”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

 17. Zasilanie elektryczne -230V; 50Hz; max.500 W TAK   

 

 
Pytanie 21. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 1  
Wnoszę o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli myjnię wolnostojącą szafkową, tzn. 
komora myjąca zabudowana jest w szafce do ustawienia w ciągu technologicznym mycia 
ręcznego?  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający  modyfikuje zapisy pkt. 1 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

   1. Myjnia  wolnostojąca -  szafkowa, 
tzn. komora myjąca zabudowana 
jest w szafce do ustawienia w 
ciągu technologicznym, w 
technologii ultradźwiękowej 

TAK   

 

 
Pytanie 22. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 2  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnię ultradźwiękową z komorą i zewnętrzną 
obudową wykonaną ze stali kwasoodpornej A304.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający  modyfikuje zapisy pkt. 2 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
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    2. Konstrukcja myjni - komory i 
zewnętrznej obudowy  wykonana 
ze stali kwasoodpornej  A304  lub 
316L (wg AISI) 

TAK   

 
Pytanie 23. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 6  

Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnię ultradźwiękową bez panela funkcyjnego do 

programowania czasu działania programów, a wyposażoną w timer do ustawiania czasu 

działania ultradźwięków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt.  6 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    6. Myjnia wyposażona w panel funkcyjny  do 

programowania czasu działania – min. 5 

programów lub timer do ustawiania czasu 

działania ultradźwięków 

TAK   

 

 

Pytanie 24. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 3  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnię ultradźwiękową o wymiarach: dł. 900 x szer. 
700 x wys. 900 mm z komorą umożliwiającą załadunek i użycie dużych tac instrumentowych 
540x260x100 mm.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt.  3 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    3. Wymiary zewnętrzne max. 900 x 700 x 900 

mm (dł x sz x w) 

TAK   

 

 
Pytanie 25. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 7  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnię ultradźwiękową nie wyposażoną wyposażona 
w czujnik minimalnego poziomu wody w komorze mycia.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt.  7 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
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    7. Myjnia wyposażona w czujnik minimalnego 

poziomu wody w komorze mycia 

TAK/NIE  Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
Pytanie 26. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 11  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnię o częstotliwości pracy 35 kHz. Każdy 
producent dobiera częstotliwość ultradźwięków do konstrukcji swojego urządzenia, aby 
rozchodziły się odpowiednio w roztworze myjącym, czyszcząc efektywnie narzędzia.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt.  11 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    11. Częstotliwość ultradźwięków 35kHz/38 kHz TAK   

 
Pytanie 27. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 14  
Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnię bez możliwości podłączenia narzędzi 
laparoskopowych do mycia kanałowego (z przepływem) z punktacją 0 pkt.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie modyfikuje zapisy pkt.  14 „Formularz 
parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    14. Mycie narzędzi laparoskopowych z 

podłączeniem do mycia kanałowego 

(przepływowego) min.5 narzędzi 

TAK/NIE  Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
 
Pytanie 28. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 21  
Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania myjni bez systemu dokowania kosza 
wsadowego w myjni pozwalającego na podłączenie go bezpośrednio do układu myjącego 
urządzenia.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający  modyfikuje zapisy pkt.  21 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    21. System dokowania kosza wsadowego w 

myjni pozwalający na podłączenie go 

bezpośrednio do układu myjącego 

urządzenia 

TAK/NIE  Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
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Pytanie 29. Dotyczy: Załącznik nr 1.4, pkt 22  
Wnoszę o umożliwienie zaoferowania myjni z koszem dostosowanym do komory do mycia 
narzędzi laparoskopowych bez podłączenia do mycia kanałowego.  
 
Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy pkt.  22 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.4”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    22. Kosz o wymiarach dostosowanych do 

komory do mycia narzędzi 

laparoskopowych z podłączeniem do mycia 

kanałowego 

TAK/NIE  Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 
 

 
Pytanie 30. Dotyczy: Ogłoszenie, termin realizacji zamówienia.  
Wnoszę o wydłużenie terminu realizacji umowy do 90 dni, jednak nie później niż do 
09.12.2022 w przypadku sterylizatora parowego.  
Sterylizator parowy jest urządzeniem budowanym zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
Wymagane urządzenie – 12 jednostkowe – posiada dużą komorę, której produkcja (spawanie) 
zajmuje dużo więcej czasu niż sterylizatorów mniejszych (np. 6-, 8-mio jednostkowych).  
 

Odpowiedź: 

Zapisy pozostają bez zmian. 

 

Dotyczy zapisów SWZ: 

Pytanie 31.Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży 
materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, 
walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? 
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z 
obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

Dotyczy Umowy: Pakiety: 1 i 4  
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Pytanie 32.  §1 ust. 1 oraz §3 ust. 5 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce 
montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy 
             

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi 

od Wykonawcy. 

 

Pytanie 33. Dot. Autoklaw parowy pakiet 1 -  §4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz 
placówki na koszt wykonawcy? 

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki 

u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach 

magazynowych sprzętów zastępczych.  

Odpowiedź: 

Zapisy Umowy -  §4 ust. 5  pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 34.  Dot. Zgrzewarka pakiet 4 - §4 ust. 2 oraz ust. 4 oraz ust 10 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych w siedzibie wykonawcy. Koszt 

wysyłki zgrzewarki w obie strony pokrywa wykonawca 

Odpowiedź: 

Zapisy umowy §4 ust. 2 oraz ust. 4 oraz ust 10 pozostają bez zmian. 

 

Pytanie  35. § 6 ust 1 a,b,c, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany maksymalnej wysokości kar 

z 50% na maksymalnie do 20%. Obecna wysokość maksymalnej kary jest rażąco wysoka i 

niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. 

 

Odpowiedź: 

Zapisy Umowy § 6 ust 1 a,b,c pozostają bez zmian. 

Pytanie 36. § 6 ust. 1 d, c -  Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla 
Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę 
 

Odpowiedź: 

Zapisy Umowy § 6 ust 1 d,c pozostają bez zmian. 
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 Dotyczy Umowy: Pakiety: 1 - AUTOKLAW 

 

Pytanie 37. §3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy 
do 20 tygodni od podpisania umowy? 

Z uwagi na obecną sytuację na rynku i w związku z tym wystąpieniem zakłóceń w łańcuchu 

dostaw, urządzenia są zamawiane u producenta pod konkretne postępowanie i nie są dostępne 

od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką 

realizację dostawy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 20 tygodni od 

podpisania umowy 

Dotyczy Parametry Techniczne -AUTOKLAW: 

Pytanie 38. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie sterylizatora o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 990x2420x1970 mm? 
Zamawiający modyfikuje zapisy pkt.  2 „Formularz parametrów  technicznych,  Załącznika  nr 
1.1”,  który otrzymuje następujące brzmienie : 
 

    2. Wymiary zewnętrzne max. w cm: 

(szer.xgł.xwys.) 100x235x240 lub 

99x241x197 

TAK   

 

 

Pytanie 39. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający dopuści komorę o 
pojemności 12 jednostek sterylizacyjnych, wykonaną w sposób umożliwiający łatwe 
przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości o nieznaczącym przewężeniu 
światła komory do wymiaru 660 x 660 mm które nie utrudnia czynności załadunku i rozładunku 
komory? Uzasadnienie: konstrukcja komory jest zgodna wymaganiami normy PN EN 285. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 40. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia, w którym fragmenty wewnętrznej instalacji parowej wykonane są z 
innych niż stal kwasoodporna, materiałów odpornych na korozję? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 41. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę, nie wymagającą okresowego 
smarowania, o trwałości 3500 cykli sterylizacji (potwierdzone oświadczeniem przez 
producenta), dociskaną sprężonym powietrzem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11. 

 

Pytanie 42. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający oczekuje, że ciężar 
drzwi ze względów bezpieczeństwa powinien być równoważony przeciwciężarem co w 
przypadku awarii zasilania lub awarii linii pary nie powoduje nagłego nieprzewidywalnego ruchu 
drzwi urządzenie oraz pozwala na ich awaryjne otwarcie przez personel w przypadku awarii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 

Pytanie 43. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia  z 3 oddzielnymi zaworami bezpieczeństwa (w komorze, w płaszczy 
grzejnym, na wytwornicy pary sterylizatora)? Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest 
nowocześniejsze, bezpieczniejsze od pierwotnie wymaganego i zgodne z obowiązującymi 
wymogami dot. urządzeń ciśnieniowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza  zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7. 

 

Pytanie 44. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia, w którym fragmenty instalacji wodnej i parowej wykonane są z innych 
niż stal kwasoodporna materiałów odpornych na korozję? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. 

 

 

Pytanie 45. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia z automatycznym odczytem odczytu wody w wytwornicy przez 
sterownik bez konieczności stosowania wskaźników zewnętrznych i odczytu przez personel co 
jest zgodne z PN EN 285? Uzasadnienie: W proponowanym urządzeniu wszystkie funkcje w 
urządzeniu są automatyczne i nie wymagają ingerencji użytkownika. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
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Pytanie 46. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia, które nie jest wyposażone w zbiornik rezerwowy wody 
zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, w przypadku gdy nie jest to technologicznie 
wymagane i nie powoduje większego zużycia wody przez urządzenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Pytanie 47. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zgodnie z obowiązującym 
standardem wymagana jest gwarancja na komorę sterylizacyjną minimum 15 lat (producencka 
gwarancja)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie 48.  Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Prosimy o potwierdzenie, że sterylizator 
powinien być zwalidowanym również sterylizacji ciężkich narzędzi ortopedycznych o wadze do 
20 kg/jednostkę sterylizacyjna zgodnie z PN EN 285, która to informacja powinna być zapisana 
w instrukcji obsługi urządzenia? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. 

Pytanie 49 Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia z pompą próżniową z wyposażoną w dodatkowy niezależny inżektor 
powietrzny wzmacniający działanie pompy i zmniejszający zużycie wody? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 50. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia z komorą poddaną procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia 
powierzchni oddawania ciepła do materiału? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 51. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający dopuści dotykowy 
panel sterowania z kolorowym ekranem 5,7” po stronie załadowczej oraz ekranem graficznym 
po stronie wyładowczej pozwalającym wyświetlenie minimum 4 linii tekstu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
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Pytanie 52. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia z 5 programami zwalidowanymi przez producenta maszyny oraz 
możliwością wgrania dodatkowych programów z bazy programów? Uzasadnienie: Praca 
sterylizatora parowego w centralnej sterylizatorni ogranicza się w praktyce do użycia 
maksymalnie 5 zwalidowanych przez producenta programów bez możliwości modyfikacji 
programów przez użytkownika. W przypadku edycji programów użytkownik (szpital) bierze 
całkowitą odpowiedzialność za zgodność z aktualnymi przepisami dotyczącymi norm 
sterylizacyjnych i jest świadomy konieczności wykonania walidacji procesowej oraz operacyjnej 
po zmianie parametrów programu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z  załącznikiem nr 1.1 pkt 28. 

 

Pytanie 53. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę 
zaoferowanie sterylizatora parowego z kolorowym panelem dotykowym po stronie 
załadowczej z wyświetlanymi informacjami o czasie pozostałym do zakończenia cyklu, nazwie 
aktualnego programu, etapie cyklu, wartości ciśnienie w komorze (P1) i temperatury komory 
(T1), o błędach oraz wszystkie komunikaty w języku polskim? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. 

 

Pytanie 54. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 
zapisem parametrów wyłącznie w postaci numerycznej na wydruku na wbudowanej drukarce 
(zgodnie  z PN EN 285) lub w programie parametrów procesu na komputerze zewnętrznym? 
Uzasadnienie: postać graficzna jest stosowana dla urządzeń nie spełniających normy PN EN 285 
w standardzie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 55. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający może sprecyzować 
jakie posiada specjalistyczne oprogramowanie do archiwizacji cyklów sterylizacji? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SWZ 

Pytanie 56. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie sterylizatora z archiwizacją raportów i parametrów procesu na zewnętrznym 
systemie komputerowym? Jest to rozwiązanie korzystniejsze dla użytkownika, gdyż zapis 
danych następuje w niezależnym urządzeniu do sterylizatora. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 57. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zaoferowanie urządzenia wyposażonego w wózek transportowy, dostosowany do wózka 
wsadowego 6 STE, , wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, 
system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego(płyta 
transportowa na którą wyjeżdża wózek wsadowych o regulowanej wysokości (+/- 20 mm); 2 
koła skrętne z całkowitą blokadą D = 125 mm; 2 koła skrętne z blokadą kierunku D = 125 mm; 
mechanizm centrujący i blokujący do dokowania)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 58. Dotyczy załącznika nr 1.1 Autoklaw parowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zafoerowanie urządzenia, wyposażonego w wózek wsadowy 6 STE (dwa wózki łączone w 
komorze przez system dokowania na jeden wsad sterylizatora), wykonany ze stali 
kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki (rama 
podstawy wózka wyposażona w uchwyt do prowadzenia wózka, wsparcie dla półki z regulacją 
położenia na minimum 10 wysokościach, ruszt podstawy wózka i półki przystosowany do 
umieszczania koszy i kontenerów wykonany z siatki w kształcie ok. 25-30xØ4 mm)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

j.g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


