Wniosek o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr STG-271-25/17: dostawa sterylizatorów parowych: 1 szt. – o pojemności komory
1 STE,1 szt. - o pojemności komory 6 STE.
Dotyczy: sterylizator parowy o pojemności 6 STE.

1. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory ( szer. x wys. x dług) 660 x 710 x 960?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory ( szer. x wys. x dług) 660 x 660 x 990?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści moc urządzenia 38 kW?
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
4. Prosimy o informację z jakiego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji
parametrów procesu Zamawiający korzysta aktualnie. Czy Zamawiający mając na względzie
ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert
dopuści do postepowania urządzenie mające możliwość współpracy z systemem
komputerowym posiadającym przez Zamawiającego, które nie jest wytworzone przez
wspólnego wytwórcę w rozumieniu pkt. 18 wymaganych parametrów? Specyfikacja
Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na określonego dostawcę, co uniemożliwia złożenie
konkurencyjnych ofert oraz wyklucza innych Wykonawców.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie pracuje na systemie komputerowym do rejestracji i archiwizacji. Zamawiający posiada
wydruk parametrów pracy w formie papierowej
5. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania o przekątnej 7”, co niewiele odbiega od wymagań?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza
6. Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pełnym płaszczem grzewczym komory,
co gwarantuje równomierny rozkład temperatury w komorze bez zimnych stref?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza
7. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw wyposażony był we wbudowany system archiwizacji
danych oraz port USB, który umożliwia przenoszenie historii cykli na komputer i drukowanie
jej bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania?
Uzasadnienie: oferowany autoklaw posiada wbudowaną pamięć 200 ostatnich
przeprowadzonych cykli. Instalowany standardowo w każdym urządzeniu port USB umożliwia
przesłanie zapisanych cykli na inne urządzenia. Pliki zapisywane są w formacie tekstowym (pliki

*.txt otwierane w Notatniku Windows), dzięki temu nie ma konieczności instalacji
dodatkowego oprogramowania na urządzeniu.
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający nie wymaga
8. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał wbudowany router WIFI pozwalający
na zdalne, bezprzewodowe połączenie autoklawu poprzez fale radiowe z zewnętrznymi
urządzeniami?
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający nie wymaga
9. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał program (pokazujący status, aktualne
parametry procesu online, informacje o błędach w cyklach oraz potwierdzenie prawidłowo
zakończonego cyklu) na urządzenie zewnętrzne?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza

Dotyczy: sterylizator parowy o pojemności 1STE
1. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania o przekątnej 7”?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi na zawiasach, zamykane i otwierane
ręcznie z automatycznym ryglowaniem?
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ
3. Prosimy o informację z jakiego systemu komputerowego do rejestracji i archiwizacji
parametrów procesu Zamawiający korzysta aktualnie. Czy Zamawiający mając na względzie
ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert
dopuści do postepowania urządzenie mające możliwość współpracy z systemem
komputerowym posiadającym przez Zamawiającego, które nie jest wytworzone przez
wspólnego wytwórcę w rozumieniu pkt. 55 wymaganych parametrów? Specyfikacja
Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na określonego dostawcę, co uniemożliwia złożenie
konkurencyjnych ofert oraz wyklucza innych Wykonawców.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie pracuje na systemie komputerowym do rejestracji i archiwizacji. Zamawiający posiada
wydruk parametrów pracy w formie papierowej

4. Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw wyposażony był we wbudowany system archiwizacji
danych oraz port USB, który umożliwia przenoszenie historii cykli na komputer i drukowanie jej
bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania?
Uzasadnienie: oferowany autoklaw posiada wbudowaną pamięć 200 ostatnich
przeprowadzonych cykli. Instalowany standardowo w każdym urządzeniu port USB umożliwia
przesłanie zapisanych cykli na inne urządzenia. Pliki zapisywane są w formacie tekstowym (pliki
*.txt otwierane w Notatniku Windows), dzięki temu nie ma konieczności instalacji
dodatkowego oprogramowania na urządzeniu.
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający nie wymaga ale dopuszcza
5. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał wbudowany router WIFI pozwalający na
zdalne, bezprzewodowe połączenie autoklawu poprzez fale radiowe z zewnętrznymi
urządzeniami?
ODPOWIEDŹ
Nie – zamawiający nie wymaga ale dopuszcza
6. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał program (pokazujący status, aktualne
parametry procesu online, informacje o błędach w cyklach oraz potwierdzenie prawidłowo
zakończonego cyklu) na urządzenie zewnętrzne?
ODPOWIEDŹ
Tak – zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 31.01.2018? Termin
podany przez Zamawiającego jest trudny do realizacji ze względu na fakt, że urządzenia
produkowane są na zamówienie oraz dostarczane są spoza terenu Polski.
ODPOWIEDŹ
Nie - Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

