PYTANIA I ODPOWIEDZI 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatorów parowych: 1 szt. – o
pojemności komory 1 STE,1 szt. - o pojemności komory 6 STE
STG-271-25/17
Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
przeanalizowaniu warunków przetargu, zwracamy się z pytaniem:
STERYLIZATOR PAROWY O POJEMNOŚCI 6 STE
1. Dot. pkt. 7- Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o wymiarach komory 670x 700x 1010
mm, proponowane przez Nas wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych.
Jednocześnie zaproponowane przez nas wymiary komory pozwalają na swobodne
ustawianie wymaganej ilości koszy oraz nie zwiększają wymiarów gabarytowych
urządzenia.
ODPOWIEDŹ
Tak - Zamawiający dopuszcza
2. Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający przewiduje Zasilanie sterylizatora z pary centralnej czy jest
to tylko opcja na wypadek awarii wytwornicy?
Wyjaśnienie: wymóg Zamawiającego nie wskazuje na przełączenie sterylizatora przez
personel obsługujący sterylizator, w związku z tym przełączenie sterylizatora będzie
wiązało się z koniecznością wezwania serwisu producenta co spowoduje naliczenie
kosztów obsługi serwisowej oraz uniemożliwi korzystanie z urządzenia. Dodatkowo para
z źródeł zewnętrznych jest gorszej jakości i wymaga większych nakładów niż para
pozyskiwana z wbudowanej wytwornicy. Sterylizator z opcja przełączenia jest również
droższy w zakupie i wymaga od Zamawiającego zaangażowania większych środków na
zakup.
ODPOWIEDŹ
Nie - zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
3. Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max. szerokości 95 cm jeżeli
Wykonawca zobowiąże się do pokrycia kosztów demontażu ewentualnych ościeżnic lub
poszerzenia drogi transportowej?
ODPOWIEDŹ
Nie - zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
4. Dot. pkt. 21- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w czytelny wyświetlacz o
przekątnej 5,7". Uzasadnienie: zaproponowana przez nas wielkość wyświetlacza pozwala
na prezentowanie wszelkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów pracy
urządzenia oraz umożliwia swobodny wybór programów oraz ich modyfikację.
ODPOWIEDŹ
Tak - zamawiający dopuszcza
5. Dot. pkt. 25- Czy Zamawiający dopuści sterylizator z systemem automatycznego startu, ale
bez samoczynnego wykonywania testu szczelności?

ODPOWIEDŹ
Tak - Zamawiający dopuszcza
6. Dot. pkt. 36- Czy Zamawiający dopuści sterylizator z systemem automatycznego startu, ale
bez samoczynnego wykonywania testu szczelności?
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
7. Dot. pkt. 37- Prosimy o podanie źródła lub wytycznych mówiących iż stopień szlifowania
komory do Ra max 0,63 ułatwia utrzymanie stanu higienicznego. Norma odnośnie
sterylizatorów parowych wyznacza dużo wyższy zakres szlifowania. Zaproponowana
przez Zamawiającego punktacja wyraźnie wskazuje na jednego producenta co jest
niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza inny stopień szlifowania niż podany w tabeli – parametry techniczne poz.
37
8. Dot. pkt. 41- Prosimy o dopuszczenie sterylizatora wyposażonego w równoważne
rozwiązanie tj. pełny płaszcz grzewczy. Uzasadnienie: pełny płaszcz grzewczy jest
rozwiązaniem nowoczesnym pozwalającym na równomierne i szybsze w odróżnieniu od
płaszcza pierścieniowego nagrzewanie komory. Przy konstrukcji płaszcza pełnego po
demontażu izolacji kontrola spawów jest łatwiejsza niż w przypadku pierścieni, dzięki
spawaniu pierścieniowemu a nie wzdłużnemu.
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza

