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Częstochowa, dnia 30.04.2015 r. 
MSZ.ZP.3411/5/2015. 

 
 
Do wiadomo ści  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu 
 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o w artości nie przekraczaj ącej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 ustawy Pzp na: Zakup 
sterylizatora parowego wraz z wyposa żeniem – realizowany w ramach zadania pn. „Zakup 
i monta ż wyposa żenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu Zespolonym, 
ul. Mirowska 15 w Cz ęstochowie” 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.04.2015 r. 
pod nr 56771 – 2015, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 22.04.2015 r. 
 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego 
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 
z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 1  
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o głębokości 120 cm?. 
Odpowied ź: NIE. 
Pytanie nr 2   
Czy w pkt. 28 opisując wózek transportowy Zamawiający miał na myśli wózek do transportu 
wózka wsadowego do sterylizatora?. 
Jeśli tak prosimy o odstąpienie od wymagań dotyczących wymiarów, ponieważ wózek 
transportowy stanowi integralny element systemu załadunkowego/rozładunkowego i jego 
wymiary są optymalnie dobrane i dostosowane do wielkości komory i wózka wsadowego? 
Jeśli nie, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga także wózka transportowego do 
załadunku/ rozładunku komory kompatybilnego z wózkiem wsadowym?. 
Odpowied ź: NIE. Zamawiaj ący wymaga wózka transportowego ogólnego zastosowani a 
o parametrach zgodnych z SIWZ. 
Pytanie nr 3  
Czy Zamawiający dopuści termin dostawy sterylizatora 12 tygodni? Jeśli nie, to jaki termin 
dostawy Zamawiający jest w stanie dopuścić? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wydłu ża termin realizacji do 8 tygodni.  
Pytanie nr 4  
Prosimy o doprecyzowanie, jakie prace uzupełniające -prace budowlane wynikające z montażu 
sterylizatora powinien wykonać Wykonawca?. 
Odpowied ź: Zwi ązane z monta żem sterylizatora i podł ączeniem instalacji. 
Pytanie nr 5  
Prosimy o udostępnienie planu pomieszczenia, w którym będzie się znajdował sterylizator 
z wrysowanymi podłączeniami mediów. 
Odpowied ź: W załączeniu. 
Pytanie nr 6  
Punkt 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylizatora przelotowego (dwudrzwiowego) 
czy nieprzelotowego (jednodrzwiowego)? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wymaga sterylizatora nieprzelotowego jednodrzwio wego.  
Pytanie nr 7  punkt 21 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z drzwiami komory uszczelnianymi za pomocą uszczelki 
dociskanej sprężonym powietrzem z detektorem przecieku powietrza do komory sterylizatora? 
Tego typu rozwiązanie jest równoważne dla rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego 
i zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285. Uszczelka drzwiowa dociskana sprężonym 
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powietrzem jest rozwiązaniem znacznie tańszym w eksploatacji ponieważ taka uszczelka może 
pracować przez znacznie większą ilość cykli niż wymagane 2000. Przy prawidłowej eksploatacji 
sterylizatora z uszczelkami drzwi dociskanymi sprężonym powietrzem są one w stanie poprawnie 
pracować od 3000 do 10 000 cykli sterylizacji (w zależności od konstrukcji uszczelki). Tak duża 
trwałość uszczelki daje duże oszczędności eksploatacyjne dla Szpitala oraz zapewnia długą 
i bezawaryjną pracę urządzenia. W przypadku nieszczelności uszczelki dociskanej sprężonym 
powietrzem, proces sterylizacji zostanie zatrzymany i wykazany błąd, ponieważ sterylizator jest 
wyposażony w detektor przecieku powietrza pod uszczelkami drzwi. 
Odpowied ź: Nie Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 8  punkt 24 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach zewnętrznych 900 x 1824 x 995 mm (s x w x 
g) w przypadku sterylizatora nieprzelotowego (jednodrzwiowego) lub 900 x 1824 x 1009 mm (s x 
w x g) w przypadku sterylizatora przelotowego (dwudrzwiowego).  
Oferowane parametry nieznacznie tylko różnią się od wymaganych przez Zamawiającego. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści sterylizator o wymiarach zewn ętrznych 900 x 1824 x 
995 mm (s x w x g). 
Pytanie nr 9  punkt 26 
Czy Zamawiający dopuści kontener aluminiowy dostosowany do oferowanego sterylizatora bez 
systemu samo-plombującego, a z możliwością ręcznego plombowania? 
System samo-plombujący nie daje pewności, że kontener nie został otwarty, ponieważ nie ma 
możliwości obserwacji zerwania plomby jednorazowego użytku, ponieważ z opisu wynika, że jest 
to system z plombą wielokrotnego użytku, a to z kolei kłóci się z funkcją i przeznaczeniem plomb. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr  10 punkt 27 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z podglądem pracy podzespołów na wyświetlaczu na 
schemacie w czasie rzeczywistym w trakcie trwania procesu, bez możliwości kontroli 
podzespołów (włączyć/wyłączyć itp.) z ekranu ze schematu połączeń (w trybie serwisowym)?  
Umożliwienie kontroli użytkownikowi podzespołów ze schematu wprowadza niepotrzebny 
czynnik błędu ludzkiego, przez możliwość włączenia lub wyłączenia, któregoś z podzespołów za 
pomocą polecenia z ekranu. Natomiast Zamawiający wymaga, aby taka kontrola możliwa była 
tylko w trybie serwisowym, a co za tym idzie przez wykwalifikowany serwis (który taką kontrolę 
może wykonać bez korzystania z wyświetlacza), a nie przez użytkownika, w związku z tym 
funkcja ta nie jest istotna z punktu widzenia użytkownika. Prosimy więc o dopuszczenie 
sterylizatora bez tej funkcji lub o wykreślnie tego punktu ze specyfikacji.   
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 11  punkt 28 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator wyposażony w kompatybilny wózek transportowy do 
załadunku i/lub rozładunku, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła o śr. 
100 mm, niebrudzące, z dwoma kołami z blokadą hamulcem? 
Odpowied ź: Nie. Patrz odpowied ź nr 2 
Pytanie nr 12  punkt 36 
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania 
umowy? 
Sterylizatory parowe to urządzenia produkowane na zamówienie pod konkretne oczekiwania 
użytkownika, w związku proces ich produkcji trwa nawet do 10 tygodni. Natomiast dostawa, 
montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu z przeprowadzeniem wszystkich 
niezbędnych testów trwa do 2 tygodni. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wydłu ża termin realizacji do 8 tygodni. 
Pytanie nr  13  
Czy Zamawiający dopuści termin realizacji do 9 tygodni od daty podpisania umowy? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wydłu ża termin realizacji do 8 tygodni. 
Pytanie nr  14  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wózka wsadowego do komory sterylizacyjnej - dla 
urządzeń o objętości komory ok 100 litrów nie stosuje się wózków wsadowych do komory ze 
względu na jej niewielkie rozmiary. 
Odpowied ź: Nie. Zgodnie z SIWZ 
Pytanie nr  15 
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Czy zamawiający wymaga aby sterylizator wyposażony był w wysokowydajną pompę próżniową 
z chłodnicą przed pompą, wpływa to na jej zdecydowanie zwiększoną wydajność i żywotność ? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż.  
Pytanie nr  16 
Czy wraz z urządzeniem należy dostarczyć kompresor powietrza? 
Odpowied ź: TAK. W przypadku zaoferowania sterylizatora, z pn eumatycznym nap ędem 
drzwi. Zamawiaj ący wymaga kompresora cichobie żnego.  
Pytanie nr  17 
Czy w celu potwierdzeniu gwarancji należy załączyć do oferty przetargowej oświadczenie 
producenta potwierdzające udzielenie gwarancji producenckiej na realizowaną dostawę? 
Odpowied ź: TAK. Zamawiaj ący wymaga doł ączenia gwarancji producenckiej na 
zaoferowany sterylizator. 
Pytanie nr  18 
Czy Zamawiający wymaga, aby zapisywanie danych odbywało się w formie elektronicznej na 
karcie SD, co umożliwia elektroniczne przechowywanie danych? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący nie wymaga, ale dopu ści równie ż. 
Pytanie nr 19 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator o głębokości szerokości 900 mm i głębokości 951 mm? 
Odpowied ź: Zamawiaj ący dopu ści równie ż. 
 
 
 
 
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 

 
ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor 
Wojciech Konieczny  

 


