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DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego
i niemedycznego do Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Zamawiający  przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz
z wyjaśnieniami.

Pytania dot. myjni ultradźwiękowej:

Pytanie 22

Czy  Zamawiający dopuści urządzenie posiadające sterownik wyposażony w  sygnalizator LED z
oznaczeniami czasu i temperatury?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 23

Czy  Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w układ nastawiania parametrów przy pomocy
potencjometrów obrotowych?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Czy  Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości skonfigurowania i zapisania min. 4 wła-

snych programów?

Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.



Pytanie 25

Czy   Zamawiający  dopuści  urządzenie  posiadające  oznakowanie  CE  i  nie  będące  wyrobem
medycznym  w rozumieniu  ustawy  opartej  o  zgodność  z  Dyrektywą  93/42/EEC  dot.  wyrobów
medycznych, podobnie jak u większości wiodących producentów tego typu urządzeń?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytania dot. myjnia dezynfektor 15-tacowa

Pytanie 26

Czy  Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wymiarach zewnętrznych: 1000x900x1942 mm
(szer. x głęb. x wys.)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Czy  Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wymiarach komory: 626x812x685 mm (szer. x
głęb. x wys.)?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Czy  Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w system wysokiej dynamiki procesu
przy niskiej ilości wody realizowany inaczej, niż kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po
dwóch stronach wózka?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 29

Czy  Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor wyposażoną w system szybkich, oszczędnych pro-
gramów, realizowany inaczej, niż poprzez wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemine-
ralizowanej do dezynfekcji termicznej i wbudowany zbiornik do odzysku wody?
Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytania dot. zgrzewarki rotacyjnej ze stolikiem rolkowym     



Pytanie 30

Czy  Zamawiający  dopuści  zgrzewarkę  wyposażoną  w  możliwość  ustawienia  temperatury
zgrzewania do 200 °C z  +/-1 ° C z zabezpieczeniem przed przegrzaniem?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści zgrzewarkę zasilaną elektryczne 230 V, 50Hz , moc max. 600 W?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania dot. sterylizatora parowego – 2 STE

Pytanie 32

Prosimy o informację, czy zamawiający wymaga spięcia wszystkich urządzeń przewidzianych do
wyposażenia centralnej  sterylizatorni  programem kontroli  obiegu narzędzi? Jeżeli  nie,  wymóg:”
Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku
i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu” nie ma uzasadnienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytanie 33

Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  wyposażone  w  automatyczną  archiwizację  parametrów i
raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i
raportów procesu dla oferowanego urządzenia,  dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi
dostarczany  wraz  z  urządzeniami),  z  zapewnioną  archiwizacją  wszystkich  raportów
przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Pytania dot. sterylizatora parowego – 8 STE

Pytanie 34

Prosimy o informację, czy zamawiający wymaga spięcia wszystkich urządzeń przewidzianych do

wyposażenia centralnej  sterylizatorni  programem kontroli  obiegu narzędzi? Jeżeli  nie,  wymóg:”

Sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku

i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu” nie ma uzasadnienia.

Odpowiedź:
Zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.



Pytanie 35

Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  wyposażone  w  automatyczną  archiwizację  parametrów i

raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i

raportów procesu dla oferowanego urządzenia,  dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi

dostarczany  wraz  z  urządzeniami),  z  zapewnioną  archiwizacją  wszystkich  raportów

przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa na dysku zewnętrznym?

Odpowiedź:
Nie, zgodnie z OPZ Zaproszenia do składania ofert.

Powyższe  wyjaśnienia  są  wiążące  dla  Wykonawców  i  Zamawiającego.  Wszyscy
Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.  Pozostałe warunki
Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.
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