
 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

imienia doktora Kazimierza Hołogi 

                         64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30 

tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152 

e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl 

                          NIP: 788-17-50-689    Regon: 639820004 

___________________________________________________________________ 

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl 

Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 

1 

SPZOZ_NT/DZP/PN/ 07/16                 Nowy Tomyśl, dn. 15.07.2016r. 

 

 

 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

 
 

    

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
 
Sprawa dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 
sterylizatora parowego w systemie ratalnym 
 
 
 W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „zakup i dostawa sterylizatora 
parowego w systemie ratalnym”, zawartych w pismach Wykonawców przesłanych faksem w dniu 13.07.2016, 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
 

 Zestaw pytań nr 1 z dnia 13.07.2016r. :    
 
Dotyczy- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem oraz 
warunków gwarancji i serwisu: 
 
1. Dot. pkt. 4- Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora wyposażonego w komorę poddaną 

elektropolerowaniu, co jest procesem powszechnie stosowanym przez wiodących producentów 
sterylizatorów. Znacznie większy wpływ od sposobu polerowania komory na rozchodzenie się ciepła w 
komorze ma sposób wykonania płaszcza grzejnego komory (pełny płaszcz zapewnia lepszy rozkład 
ciepła, a co za tym idzie lepsze warunki do zachodzenia procesu sterylizacji niż płaszcz pierścieniowy). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu.  
 

2. Dot. pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o szerokości 125 cm, co nieznacznie odbiega 
od zapisów SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuści ze względu na ograniczenia przestrzenne pomieszczenia. 
 

3. Dot. pkt. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę o szerokości 670 mm, 
co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 
4. Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę o wysokości 700 mm, 

co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 
 

5. Dot. pkt. 11- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę o głębokości 710 mm, 
co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 
6. Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator, w którym załadunek odbywa się na 

wysokości 90 cm? Ponieważ załadunek urządzenia odbywa się z wózka transportowego, tak niewielka 
różnica wysokości w stosunku do zapisów SIWZ nie ma żadnego wpływu na ergonomię pracy personelu 
Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

7. Dot. pkt. 13- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w komorę z pełnym płaszczem 
grzejnym? To właśnie pełny płaszcz, a nie sposób polerowania komory ma największy wpływ na stopień 
penetracji wsadu przez parę wodną. Pełny płaszcz zapewnia równomierny rozkład ciepła w komorze, co 
znacząco poprawia parametry procesu sterylizacji, a przez to skraca czas trwania procesu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuści. 

 
8. Dot. pkt. 36- Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami autoklaw jako urządzenie ciśnieniowe musi 

pracować pod nadzorem personelu ludzkiego, prosimy o zmianę zapisu p. 36 SIWZ na: „Możliwość 
zaprogramowania włączenia i rozgrzania urządzenia o zadanej godzinie”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

9. Dot. pkt. 37- Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w program do wymiany 
uszczelki? Rozwiązanie to jest charakterystyczne dla niektórych producentów. W oferowanych przez nas 
sterylizatorach wymiana uszczelki odbywa się w tak prosty sposób, że nie ma potrzeby stosowania w tym 
celu specjalnych programów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt. 37 następująco: 
Możliwość wymiany uszczelki drzwi przez przeszkolony w tym zakresie personel 
Zamawiającego gwarantowana przez producenta urządzenia, nie powodująca utraty gwarancji 
na urządzenie. Sposób wymiany uszczelki powinien się odbywać bez dodatkowych narzędzi 
mogących spowodować mechaniczne uszkodzenie uszczelki lub sterylizatora. 
 

Warunki gwarancji i serwisu: 
10. Dot. pkt. 12- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 12 poprzez dodanie wyrażenia (w dni 

robocze)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 
Dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: 
11. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazania się realizacją co najmniej  2 dostaw na myjnie - 

dezynfektory wartości  min 130 000,00  zł brutto? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

12. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazania się realizacją co najmniej 2 dostaw na 
sterylizatory wartości min 120 000,00  zł brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

 
Zestaw pytań nr 2 z dnia 13.07.2016r. :    

 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem ostatniej raty 

wyrównawczej w przypadku ceny oferty niepodzielnej na równe raty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu asortymentowo – cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za 

realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, 
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z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu 

medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako 

odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od 

Ministerstwa Finansów) jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu 

Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Wzór 

zmienionego formularza prezentujemy poniżej: 

Parametry 
oferowanego 

sprzętu: 
Wartość 
netto (zł) 

Kwota 
VAT (zł) 

Wartość 
brutto (zł) Lp Nazwa asortymentu 

Typ ............ 
Producent.............. 
Rok produkcji ....... 

J.m. Ilość 

Cena 
jedn. 

netto (zł) 
Kolumna 4 x 
kolumna 5 

Stawka  
VAT 
(%) 

Kol. 6 x 
kol. 7% 

Kol. 6 + kol. 
8 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1. Sterylizator parowy 
 

Szt. 1      

2. Wózek wsadowy 
 Szt. 1      

3. Wózek 
transportowy 

 Szt. 2      

4.  
Koszt 
finansowania 
płatności ratalnej 

 

ND. 

Usł.  1   Zw. Zw.  

Ogółem wartość zamówienia: HHHHH
H. 

 
 

  
HH......

H 

W tym rata miesięczna (tj. wartość brutto / 12): 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści modyfikację formularza i dodanie poz. 4. Koszt finansowania płatności 
ratalnej. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości dokonywania napraw serwisowych (pkt. 11, części III 

warunków gwarancji i serwisu tabeli „Opisu Parametrów Technicznych”) w siedzibie serwisu sprzętu w 

przypadku niemożności naprawy w siedzibie Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie gwarancji dostępności części 

zamiennych oraz dostępności autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć 

należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy 

przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na 

szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, 

producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. 

Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom 

umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny 

oferty.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez zapewnienie przez Wykonawcę serwisu 

pogwarancyjnego Zamawiający rozumie wskazanie przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie 

pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający wymaga, aby wskazany punkt serwisowy znajdował się na terenie Polski. Jest 
oczywistym, że serwis pogwarancyjny jest na koszt Zamawiającego, na Wykonawcy spoczywa jednak 
odpowiedzialność za rzetelność i merytoryczną skuteczność działań wskazanego serwisu. 

 

6. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy 

o zmianę zapisu §3 ustęp 5 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmieni zapis §3 ustęp 5 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują 
dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. 

 

7. Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §5 ust. 1 pkt. a), b), c), d), f) i naliczanie jej za każdy dzień 

„zwłoki” a nie „opóźnienia”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

8. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 ust. 1 pkt. e) do 2%. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 

9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kary bądź zmniejszenie kary umownej zawartej w §5 

ust. 1 pkt. g) do 1%. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający odstąpi od naliczania kary zawartej w §5 ust. 1 pkt. g). 
 

10. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5 ust. 4 i nadanie mu 

brzmienia: „Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 

wyżej wymienionych kar, jeśli te nie pokrywają wyrządzonej szkody”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

11. Prosimy o zmianę §5 ust. 1 pkt. 5) poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed 

odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu 

dodatkowego 10 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprawę reguluje Kodeks Cywilny, w związku z tym brak jest potrzeby modyfikacji SIWZ w 
proponowanym przez Wykonawcę brzmieniu. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ następująco: 
§ 5 ust. 1 pkt. 5) 
W przypadku niezrealizowania zamówienia (brak co najmniej jednego z elementów takich jak: 
dostawa, instalacja, uruchomienie urządzenia, bądź przeszkolenie pracowników Centralnej Sterylizacji 
w zakresie obsługi sterylizatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. f)) w terminie określonym w § 1 ust. 4 
niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy – z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Dostawca.  
Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 1 f) następująco: 
f) dokona przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu Centralnej Sterylizacji w 

zakresie obsługi sprzętu, 

12. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy 

jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §7 ust. 1 wzoru umowy punktów o następującym 

brzmieniu: 

c) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 

d) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 

e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

f) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym 

posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty 
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Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 

wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 

i) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego 

stanu prawnego; 

j) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.; 

k) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  

 

13. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu 

zamówienia”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w proponowanym przez Wykonawcę brzmieniu. 

 

14. Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy ustępu o treści: „Z tytułu nieterminowej zapłaty 

Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 

8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

15. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę 

na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

16. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę 

na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz instytucji finansowej?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie 

zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt ustanowienia zabezpieczenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu na wzorze zaproponowanym przez 

Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie. 

 

20. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu 

ustanowienia zastawu rejestrowego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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21. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na 

cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia 

wskazanego w § 3 ustęp 1 wzoru umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

22. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w 

postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

23. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w 

postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

24. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

25. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w 

dniu podpisania umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

26. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznika do odpowiedzi bilansu/rachunku 

zysków i strat za dwa ostatnie lata i okres bieżący. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zamieści bilans i RZiS za rok 2015 na stronie internetowej jako załącznik nr 7. 

 

27. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi 

jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Środki trwałe wykazane w aktywach trwałych stanowi w 100 % własność jednostki. 

 

28. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia 

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku 

nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis: 

 „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie 

powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej 

wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” 

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego 

wskazanie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

29. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań 

Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.  

 

30. W § 1 ust.4 umowy Zamawiający określił termin realizacji na 8 tygodni oraz Zamawiający wskazał, że za 

datę dostawy przyjmuje się datę bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru 
(potwierdzającym instalację, uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie szkolenia pracowników 

Centralnej Sterylizacji/..) Jednocześnie w §2 ust.1 pkt g) zdanie ostatnie Zamawiający wskazuje, że: 
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Bezpłatne przeszkolenie pracowników technicznych i przekazanie szczegółowej instrukcji czynności 
serwisowych nastąpi w terminie do 60 dni od daty odbioru urządzenia.  W związku z powyższym 
prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Zostaną wystawione 2 protokoły, jeden z dostawy i uruchomienia sprzętu, a drugi po 
przeprowadzeniu szkolenia. 

b) Szkolenie pracowników Centralnej sterylizatorni jest szkoleniem innym niż szkolenie wskazane w   
§ 2 ust.1 pkt g) zdanie ostatnie 

c) Za podstawę płatności przyjmuje się protokół z dostawy i uruchomienia sprzętu. 

d) Szkolenie pracowników nie wlicza się do terminu 8 tygodni na realizację zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zostaną sporządzone 2 protokoły: pierwszy z dostawy urządzenia wraz z wyposażeniem wraz z 
kompletną dokumentacją, instalacji urządzenia oraz szkolenia pracowników Centralnej Sterylizacji w 
zakresie obsługi sterylizatora, który będzie podstawą wystawienia faktury oraz drugi po 
przeprowadzeniu szkolenia pracowników technicznych  (Sekcji Technicznej) określonego w § 2 ust.1 
pkt g) umowy, które ma nastąpić w maksymalnym terminie do 60 dni od odbioru urządzenia 
potwierdzonego „pierwszym” protokołem.  

 
 
 

Zestaw pytań nr 3 z dnia 13.07.2016r. :    
 

1. Ad. pkt 4 
Czy Zamawiający dopuści powierzchnię komory polerowaną mechaniczne o współczynniku chropowatości 
Ra≤0,6 ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuści. 

 

2. Ad. pkt 5 
Czy Zamawiający wytwornicę pary o mocy 27 kW lub 36 kW ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści wytwornicę o mocy maksymalnej 36 kW. 

 

3. Ad. pkt 10 
Czy Zamawiający dopuści wysokość komory sterylizatora 700 mm ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Ad. pkt 11 
Czy Zamawiający dopuści głębokość komory sterylizatora 796 mm ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie dopuści. 

 

5. Ad. pkt 12  
Czy Zamawiający dopuści ergonomiczną wysokość załadowczą 85 cm ? Jest to typowa wysokość blatów 
roboczych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści. 

 

6. Ad. pkt 14 
Czy Zamawiający dopuści: 
Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: 
- napędzane elektrycznie, 
- pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych 

materiałów 
- wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór 
- blokowane w trakcie trwania procesu 
- z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z 

błędem) 
- zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. 
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- wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące 
swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści o ile są wyposażone w przeciwciężar równoważący ciężar drzwi. 

 

7. Ad. pkt 17 
Czy Zamawiający dopuści panel sterujący zgodny z PN-EN po stronie wyładowczej, informujący o stanie 
urządzenia oraz stanach alarmowych oraz manometr wskazujący ciśnienie w komorze ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ 

 

8. Ad. pkt 20 
Czy Zamawiający dopuści zlokalizowanie ekranu dotykowego oraz drukarki odpornej na wysoką 
temperaturę nad komorą sterylizacyjną ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

9. Ad. pkt 25 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający poozstawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

10. Ad. pkt 26 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

11. Ad. pkt 27 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

12. Ad. pkt 28 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

13. Ad. pkt 37 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z 
panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi po każdej stronie 
sterylizatora przez przeszkolonego pracownika Zamawiającego ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt. 37 następująco: 
Możliwość wymiany uszczelki drzwi przez przeszkolony w tym zakresie personel 
Zamawiającego gwarantowana przez producenta urządzenia, nie powodująca utraty gwarancji 
na urządzenie. Sposób wymiany uszczelki powinien się odbywać bez dodatkowych narzędzi 
mogących spowodować mechaniczne uszkodzenie uszczelki lub sterylizatora. 

 

14. Ad. pkt 43 
Czy Zamawiający dopuści fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich niezależnie 
zasilanych zbiorników ciśnieniowych urządzenia? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści pod warunkiem, że urządzenia spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ. 

 

15. Ad. pkt 45 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zużyciu wody 100 litrów / cykl ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści pod warunkiem, że urządzenie spełnia pozostałe zapisy SIWZ. 

 

16. Ad. pkt 57 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które do prawidłowej pracy nie wymaga dodatkowego systemu 
odgazowania wody ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
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Zestaw pytań nr 4 z dnia 13.07.2016r. :    
 

Dotyczy zapisów SIWZ 

1. Domagamy się zmiany opisu sposobu dokonywania oceny warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

na „Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał (a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

minimum 2 dostaw sterylizatorów parowych o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda.” 
 

Aktualnie określony w SIWZ warunek jest opisany zbyt szczegółowo w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i nadmiernie  uściśla wymóg - ograniczając potwierdzenie dostaw  tylko do  jednej pojemności 

sterylizatora. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmieni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, następująco: 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał (a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
minimum 3 dostawy sterylizatorów parowych o pojemności minimum 4 jednostki STE o wartości 
minimum 200.000,00 zł brutto każda. 

 

Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1A do SIWZ) – sterylizator parowy o 

pojemności 4 jednostki STE wraz z wyposażeniem – 1 szt. 

 

2. Dotyczy tabeli „opis parametrów technicznych” punkt  L.p. 7 i 48. 

Domagamy się dopuszczenia sterylizatora w którym instalacja wodna wykonana jest częściowo na 

połączeniach sztywnych z miedzi i częściowo elastycznych z teflonu, a instalacja sprężonego powietrza 

wykonana jest na połączeniach elastycznych z  teflonu. 
 

Aktualnie opisany w SIWZ parametr jest charakterystyczny dla jednego producenta firmy Belimed i nie 

posiada żadnego znaczenia dla użytkowania urządzenia, jego trwałości i ergonomii pracy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego podany parametr spełnia 
przynajmniej kilku Wykonawców urządzeń sterylizujących.   
 

3. Dotyczy tabeli „opis parametrów technicznych” punkt  L.p. 14. 
Domagamy się dopuszczenia sterylizatora parowego z napędem drzwi pneumatycznym bez 
przeciwciężaru. 
 

Aktualnie opisany w SIWZ parametr jest charakterystyczny dla jednego producenta firmy Belimed i  nie 
posiada żadnego znaczenia dla użytkowania urządzenia, jego trwałości i ergonomii pracy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego podobne rozwiązanie jest 
dostępne w urządzeniach wysokiej klasy kilku Wykonawców. 

 

4. Dotyczy tabeli „opis parametrów technicznych” punkt  L.p. 20. 
Domagamy się dopuszczenia sterylizatora wyposażonego w drukarkę oraz wyświetlacze po stronie 

załadowczej i wyładowczej nad komorą. 

Aktualnie opisany w SIWZ parametr jest charakterystyczny dla jednego producenta firmy Belimed i  nie 

posiada żadnego znaczenia dla użytkowania urządzenia, jego trwałości i ergonomii pracy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego podobne rozwiązanie jest 
dostępne w urządzeniach wysokiej klasy kilku Wykonawców. 

 

5. Dotyczy tabeli „opis parametrów technicznych” punkt  L.p. 37. 

Domagamy się   wykreślenia zapisu pkt 37 „Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy 

uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę uszczelki drzwi 
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poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora 

przez przeszkolonego pracownika Zamawiającego”. 

 

Aktualnie opisany w SIWZ parametr jest charakterystyczny dla jednego producenta firmy Belimed. 

Zastosowanie specjalnego programu dla wymiany uszczelki w sposób niekorzystny dla użytkownika 

komplikuje tę prostą czynność. Konieczność wprowadzania specjalnego hasła do uruchomienia programu 

i zakup tego typu uszczelki będą powodować w okresie pogwarancyjnym szereg komplikacji i wzrost 

kosztów eksploatacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt. 37 następująco: 
Możliwość wymiany uszczelki drzwi przez przeszkolony w tym zakresie personel Zamawiającego 
gwarantowana przez producenta urządzenia, nie powodująca utraty gwarancji na urządzenie. Sposób 
wymiany uszczelki powinien się odbywać bez dodatkowych narzędzi mogących spowodować 
mechaniczne uszkodzenie uszczelki lub sterylizatora. 

 

6. Dotyczy tabeli „opis parametrów technicznych” punkt  L.p. 41. 

Domagamy się dopuszczenia sterylizatora wyposażonego w pompę próżniową bez dodatkowego 

inżektora powietrza. 
 

Aktualnie opisany w SIWZ parametr jest charakterystyczny dla jednego producenta firmy Belimed i  nie 

posiada żadnego znaczenia dla użytkowania urządzenia, jego trwałości i ergonomii pracy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego podobne rozwiązanie jest 
dostępne w urządzeniach wysokiej klasy kilku Wykonawców. 

 

7. Pytanie dotyczących tabeli parametrów technicznych punkt 49 

Domagamy się dopuszczenia sterylizatora, którego serwisowanie odbywa się od frontu oraz prawej strony 

bez konieczności wysuwania urządzenia. Miejsce instalacji umożliwia dostępność z prawej strony.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści pod warunkiem, że urządzenie spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ. 

 
 

Zestaw pytań nr 5 z dnia 13.07.2016r. :    
 

Dotyczy SIWZ: 

1. Pkt. 11.4 – informacje o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty 
katalogów lub ulotek informacyjnych wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w 
sytuacji gdy zaoferowane urządzenie produkowane jest poza granicami Polski?  Standardowe ulotki 
informacyjne producenta zawierają ogólne informacje dotyczące urządzeń, na których nie ma 
potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów ze względu na ich specyfikę – sterylizatory w 
większości przypadków produkowane są pod indywidualne zamówienie (wybór opcji dodatkowych). 
Autoryzowany dystrybutor konfiguruje urządzenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i jest wstanie 
określić czy spełnia ono wymagania postępowania.  

W przypadku nie wyrażenia zgody na dostarczenie ulotek wystawionych przez autoryzowanego 
przedstawiciela, czy Zamawiający dopuści przedstawienie oświadczenia producenta o spełnianiu 
postawionych wymagań wyszczególnionych w tabeli parametrów technicznych? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści aby parametry techniczne wyszczególnione w zał. 1A do SIWZ  potwierdzone 
zostały katalogami lub ulotkami informacyjnymi wystawionymi przez autoryzowanego przedstawiciela 
producenta lub oświadczeniem producenta o ile informacje te nie są zawarte w instrukcji obsługi 
urządzenia.  
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dla parametrów określonych w punktach 25, 26, 27 i 28 
(Zał. 1A do SIWZ), Zamawiający wymaga aby były potwierdzone oryginalnymi fragmentami z instrukcji 
obsługi lub innymi dokumentami producenta urządzenia oraz pkt. 50, 51, 52, 53 zał. 1A do SIWZ, 
które winny być potwierdzone dokumentami określonymi w zał. 1A do SIWZ.  

Dotyczy Umowy: 
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2. § 1 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty 
podpisania umowy? Standardowy cykl produkcyjny wynosi do 8 tygodni, do tego należy doliczyć czas 
niezbędny na transport i odprawę celną. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni. 

Dotyczy Parametry Techniczne: 

3. Dotyczy lp. 6 – Prosimy o doprecyzowanie czy podana szerokość 100cm  +/-10% jest szerokością 
całkowita łącznie z przestrzenią serwisową boczną? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający miał na myśli całą szerokość sterylizatora wraz z przestrzenią serwisową boczną. 

4. Dotyczy lp.17 – prosimy o doprecyzowanie wymaganej wielkości wyświetlacza po stronie wyładowczej, 
czy wyświetlacz powinien pozwalać na wyświetlanie komunikatów tekstowych i graficznych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga aby wyświetlacz umożliwiał wyświetlenie informacji określonych w pkt. 17 
Opisu przedmiotu zamówienia o przekątnej min 4 cali (lub minimum 4 linie tekstu).  Wyświetlanie 
komunikatów graficznych podlega ocenie punktowej za Parametry techniczne w pkt. 19 
Szczegółowego opisu parametrów technicznych (Zał. 1A) . 

5. Dotyczy lp. 20 – prosimy o doprecyzowanie wysokości wyświetlacza po stronie załadowczej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wyświetlacz powinien być usytuowany na ergonomicznej wysokości ok. 140 – 170 cm od posadzki. 

6. Dotyczy lp.24 – prosimy o doprecyzowanie czy program rozgrzewający powinien być wyposażony w 
funkcję automatycznego uruchamiania programu rozgrzewającego bez udziału personelu? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, program rozgrzewający powinien być wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania 
programu rozgrzewającego bez udziału personelu. 

 

 
 

Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ: 
 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany 
(modyfikacji) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w pkt. 10 ust. 1 b) posiadanie wiedzy i 
doświadczenia: 

Zamawiający podaje prawidłowe brzmienie pkt 10 ust. 1 lit. b) SIWZ: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał (a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
minimum 3 dostawy sterylizatorów parowych o pojemności minimum 4 jednostki STE o wartości 
minimum 200.000,00 zł brutto każda. 

 

 

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych 
ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 19 lipca 2016r. do 
godz. 10:00. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 19  lipca 2016r. o godz. 10:00 

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19  lipca 2016r. o godz. 10:15 

 


