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                                                                                                               Parczew, dnia 19.01.2012  
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/2/2011 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ 
w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu 
podniesienia jakości świadczonych usług medycznych 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

Dotyczy parametrów technicznych urządzeń. Sterylizator przelotowy parowy 

1) Czy zgodnie z rysunkiem technologicznym Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator 

o pojemności około 100 litrów? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

2) Czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator o wymiarach komory 400x400x650mm? 

podane w pkt 3 wymiary odpowiadają załadunkowi 6STE (około 430litrów).  

Odpowiedź: sterylizator wymiarami ma  odpowiadać załadunkowi 6STE wg opisu Załącznika nr 8 pkt 2) 

ppkt 17 opisu i zgodny z projektem budowlanym 

 

Dotyczy opisu obydwu sterylizatorów; 

3) Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w sterownik o przekątnej ekranu 5,5cala 

z przyciskami membranowymi? Pkt 28 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

4) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie archiwizacji procesów w postaci centralnego komputera 

zbierającego dane ze sterylizatorów i myjni? Tak automatyczna archiwizacja pozwala na podgląd danych 

ze wszystkich urządzeń na ekranie jednego komputera bez konieczności podchodzeni do 

poszczególnych urządzeń.(32). Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem Załącznika nr 8 

pkt 2) ppkt 32,33,34 opisu i zgodny z projektem budowlanym 

 

5)Czy Zamawiający, posiada system znakowania kodami kreskowymi pakietów czy wymaga 

dostarczenia takiego systemu komputerowego wraz z dostawą urządzeń? W przypadku posiadania 

takiego oprogramowania prosimy o podanie typu i producenta.(35) Odpowiedź: Zamawiający wymaga 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

6)Sterylizator jest urządzeniem dozorowym (ciśnieniowym) i z tego względu nie powinien pracować bez 

nadzoru personelu. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie pkt.36 Odpowiedź: Zamawiający 

wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
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