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                                                                                                               Parczew, dnia 04.07.2012  
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/15/2012 (3) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 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. 

 

Pytanie nr 1  

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy” punkt 4 

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny sterylizator o ładowności komory wynoszącej 2 standardowe          

jednostki wsadu  dostosowanej do załadunku dwóch koszy o wymiarach dł. 585 x szer. 395 x wys. 

195 mm, zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. 18 opisu sterylizatora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2 
Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy - 1" punkt 13 
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając konkretnego przedziału wartości 

emitowanego ciepła? 

Czy Zamawiający dopuści zatem emisję ciepła przez zaoferowanie poniżej 4,8 kW?  

Uzasadnienie: Intencją Zamawiającego powinno być uzyskanie jak najmniejszej emisji ciepła, która 

jest niekorzystnym efektem pracy sterylizatorów, z uwagi na konieczność odprowadzenia przy użyciu 

systemów wentylacyjnego-klimatycznych. 

Odpowiedź: Dopuszcza urządzenie o emisji ciepła poniżej 4,8 kW. 

 
Pytanie nr 3  
Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 15 

      Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania urządzenie, w którym płaszcz grzejny komory oraz   

      drzwi komory wykonane są z materiału odpornego na korozję?  
      Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym płaszcz grzejny, drzwi komory  
wykonane są z materiału odpornego na korozję. 

Pytanie nr 4 Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 17 
Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania uszczelnianie drzwi komory realizowane przy użyciu 

uszczelki nie wymagającej docisku parą wodną, ani sprężonym powietrzem, tym samym nie 
wymagającej smarowania, z gwarancją wytrzymałości uszczelki wynoszącą 3 000 cykli? 

Uzasadnienie: Zaoferowane rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na zmniejszenie kosztów  

eksploatacyjnych poprzez eliminację zabiegu smarowania uszczelki.  

     Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ. 

Pytanie nr 5 Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 28     

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator z wydrukiem protokołów tekstowych przebiegu 

procesu z wbudowanej drukarki monochromatycznej oraz kolorowym wydrukiem na papierze formatu                

A- 4 graficznego przebiegu procesu z drukarki laserowej komputerowego systemu archiwizacji procesów 

sterylizacji. 
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        Uzasadnienie: Zawarty w SIWZ wymóg Zamawiającego sprawi dublowanie wydruków graficznych 

przebiegu procesu w postaci:  

      1 –  mało dokładnego wykresu monochromatycznej drukarki wbudowanej w urządzenie 

      oraz 

       2 – kolorowego precyzyjnego wydruku na arkuszu papieru A4 z komputerowego systemu archiwizacji 

parametrów procesu będącego przedmiotem niniejszego postępowania 
Odpowiedź: Dopuszcza jeżeli Wykonawca wraz z systemem rejestracji parametrów procesu dostarczy 
kolorową drukarkę laserową.  

 
Pytanie nr 6 

Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 36 

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator wyposażony w sterownik umożliwiający    

podłączenia skanera kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunków, przy 

zainstalowaniu komputerowego systemu ewidencji produkcji i obiegu materiałów w Centralnej 

Sterylizatorni? 

    Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ. 

 
Pytanie nr 7  
Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ, poz. 2 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 10 
Czy Zamawiający dopuszcza do oceny urządzenie o zużyciu wody uzdatnionej zasilającej 

wbudowaną wytwornicą pary nie przekraczające 21 litrów/cykl? 
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie nie przekraczające zużycia 21 litrów/cykl wody 
uzdatnionej. 

Pytanie nr 8 
Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 12 

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając konkretnego przedziału wartości 

emitowanego ciepła? Czy Zamawiający dopuści zatem emisję ciepła przez zaoferowane urządzenie 

poniżej 4,8kW? 

Uzasadnienie: Intencją Zamawiającego powinno być uzyskanie jak najmniejszej emisji ciepła, która 

jest niekorzystnym efektem pracy sterylizatorów, z uwagi na konieczność odprowadzenia przy użyciu 

systemów wentylacyjnego-klimatycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza emisję ciepła przez zaoferowane urządzenie poniżej 4,8 kW. 

Pytanie nr 9  
Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 2 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 27 

Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator z wydrukiem protokołów tekstowych przebiegu 
procesu z wbudowanej drukarki monochromatycznej oraz kolorowym wydrukiem na papierze formatu A-
4 graficznego przebiegu procesu z drukarki laserowej komputerowego systemu archiwizacji procesów 
sterylizacji. 

        Uzasadnienie: Zawarty w SIWZ wymóg Zamawiającego sprawi dublowanie wydruków graficznych 

przebiegu procesu w postaci:  

      1 –  mało dokładnego wykresu monochromatycznej drukarki wbudowanej w urządzenie 

      oraz 

       2 – kolorowego precyzyjnego wydruku na arkuszu papieru A4 z komputerowego systemu archiwizacji 

parametrów procesu będącego przedmiotem niniejszego postępowania 
  Odpowiedź:. Tak, jeżeli Wykonawca wraz z systemem rejestracji parametrów procesu dostarczy 
kolorową drukarkę laserową.  
 

Pytanie nr 10 
Dot. Załącznik nr 8 do SIWZ, poz. 1 „Sterylizator przelotowy parowy" punkt 35 
Czy Zamawiający dopuszcza do oferowania sterylizator wyposażony w sterownik umożliwiający    

podłączenia skanera kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunków, przy 
zainstalowaniu komputerowego systemu ewidencji produkcji i obiegu materiałów w Centralnej 
Sterylizatorni?          Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 

                                                                         
                                                                                   Podpisał:  
                                                                                                  Dyrektor  
                                                                                              Samodzielnego Publicznego  
                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                      w Parczewie  
                                                                                                mgr Janusz Hordejuk 

 


