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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.

Pytanie 1 

Myjnia 15 tacowa 

Czy Zamawiający w celu utrzymania stałego ciśnienia wody i powietrza w systemie cyrkulacyjnym
wózka wsadowego do  myjni dezynfektora zgodzi się na zastosowanie jednopunktowego przyłącza
do  komory  myjni?  Jest  to  rozwiązanie  równoważne  z  wymaganym  i  zależne  od  konstrukcji
urządzenia jak również z normą odnośnie myjni dezynfektorów tj. 15-883 . 

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2

Myjnia 15 tacowa 

Czy  Zamawiający  wymaga  aby  w  celu  uzyskania  większej  możliwości  konfiguracji  wózka
wsadowego na 15 tac, poziomy min 4 w wózku były możliwe do demontażu ?

Odpowiedź:
Nie. Zmawiający nie wymaga. 

Pytanie 3

Sterylizator 2 STE

Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  bez  możliwości  samodzielnego  wykonywanego  przez
użytkownika modyfikowania programów sterylizacyjnych? 



Każdorazowa zamiana parametrów programów jest związana z koniecznością wykonywania badań
typu OQ czyli walidowania poprawności procesu sterylizacji.

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 4

Sterylizator 2 STE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wartości ciśnienia i temperatury są prezentowane
numerycznie ?

Odpowiedź:
 Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Sterylizator 2 STE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uszczelką dociskaną sprężonym powietrzem? Proponowane
rozwiązanie jest  lepsze jakościowo i  wydłuża znacząco trwałość uszczelki nawet do 3000 cykli
sterylizacyjnych?  

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Sterylizator 2 STE

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie po stronie sterylnej/wyładowczej  wyświetlacza LCD
2 liniowego ? Proponowane rozwiązanie obniża koszty zakupu urządzenia, a po stronie sterylnej
obsługa urządzenia nie przebywa w trybie ciągłym a tylko doraźnym oraz całości ustawiania urzą-
dzenia czy jego obsługa odbywa się po stronie czystej/załadowczej tak więc nie ma uzasadnienia
merytorycznego  aby sterownik urządzenia był wielkości 5” i więcej.

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 7

Sterylizator 8 STE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z uszczelką dociskaną sprężonym powietrzem? Proponowane
rozwiązanie jest lepsze jakościowo i wydłuża znacząco trwałość uszczelki nawet do 3000 cykli ste-
rylizacyjnych?  

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 



Pytanie 8

Sterylizator 8 STE

Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie po stronie sterylnej/wyładowczej  wyświetlacza LCD
2 liniowego ? Proponowane rozwiązanie obniża koszty zakupu urządzenia, a po stronie sterylnej
obsługa  urządzenia  nie  przebywa  w  trybie  ciągłym a  tylko  doraźnym oraz  całości  ustawiania
urządzenia  czy  jego  obsługa  odbywa  się  po  stronie  czystej/załadowczej  tak  więc  nie  ma
uzasadnienia merytorycznego  aby sterownik urządzenia był wielkości 5” i więcej. 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 9

Sterylizator 8 STE

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w skaner kodów kreskowych, szczególnie
jeśli posiadany sterylizator SMS i sterylizator 2 STE  nie posiada takiego wyposażenia i nie będzie
możliwości w pełni wykorzystać możliwości rejestracji wsadów na wszystkich urządzeniach ?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 10

Sterylizator 8 STE

Czy Zamawiający odstąpi od przechowywania przez sterylizator kopi danych z przeprowadzonych
cykli w sterowniku urządzenia a  zgodzi się aby w sterowniku była możliwość zapisania do 1000
cykli  a  na  pamięci  USB  podłączonej  do  sterownika  praktycznie  nie  ograniczoną  ilość  cykli
sterylizacyjnych ? 

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy Myjnia dezynfektor 15-tacowa 

czy zamawiający dopuści pojemność 15 standardowych tac DIN które są używane w szpitalu tj. 
480x250x70mm? 

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 12

Dotyczy Myjnia dezynfektor 15-tacowa 

czy zamawiający dopuści myjnię z drzwiami przesuwnymi pionowo do góry, całkowicie 
przeszklone? Rozwiązanie to nie wpływa w żaden sposób na komfort obsługi. 

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dotyczy Myjnia dezynfektor 15-tacowa 

czy zamawiający dopuści wózek załadowczy do myjni na 15 szt. dużych tac instrumentowych lub 
kontenerów ortopedycznych o wymiarach minimum 480x260x70 mm ramiona spryskujące 
zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposażenia w 27 
przyłączy Luerlock? 

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy Myjnia dezynfektor 15-tacowa 

czy zamawiający dopuści wózek załadowczy do myjni na 12 szt. dużych tac instrumentowych o 
wymiarach 495x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od 
góry oraz od dołu, wyposażony w 27 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi 
mikrochirurgicznych z kanałem roboczym? 

Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Dotyczy STERYLIZATOR 2STU i 8STU 

Czy zamawiający dopuści sterylizator, który po stronie rozładunkowej zamiast ekranu dotykowego 
posiada przyciski i diody sygnałowe aktualnego stanu, alarmów i komend? 

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 



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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