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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

PYTANIE 1 (dot. pkt. 3.2.11 części Obowiązki Wykonawcy)
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów autoryzacji serwisu dla poszczególnych urządzeń 
wystawionych przez producenta urządzenia w języku oryginalnym i ewentualnym tłumaczeniem 
przysięgłym? 
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 2 (dot. pkt. 3.3.3 części Obowiązki Wykonawcy)
Czy poprzez zapis dotyczący wentylacji Zamawiający rozumie wydajny wiatrak np. o wydajności 93 m3/h 
czy też Zamawiający ma na myśli klimatyzator? Czy instalacja ma być w jednym czy w obu 
pomieszczeniach sterylizatorni? W przypadku klimatyzacji prosimy o określenie minimalnej mocy 
urządzenia akceptowalnej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Klimatyzator naścienny o mocy min. 7 kW na jedno pomieszczenie do ustalenia z 
Zamawiającym. 

PYTANIE 3 (dot. pkt. 1e części VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów…)
Czy Zamawiający będzie żądał oryginalnych folderów lub kart katalogowych dla urządzeń produkowanych 
poza granicami Polski? 
Odpowiedź: Tak. 

PYTANIE 4 (dot. zał. nr 1 formularz ofertowy dotyczy II Zobowiązania Wykonawcy)
Czy w pkt. 1 cena netto i brutto (powyżej tabeli) dotyczy całości zapytania ofertowego czy tylko jednego z 
zadań? Czy w tabeli w części dotyczącej sterylizatorów (2 szt.) cena jednostkowa netto i brutto odnosi się do 
zestawu obu sterylizatorów czy też do uśrednionej ceny jednego urządzenia?
Odpowiedź: W załączeniu modyfikacja formularza ofertowego.

PYTANIE 5 (dot. zał. nr 2 parametry techniczne dotyczy wszystkich 3 urządzeń)
Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez zapis: „Wykonanie badań elektrycznych dla urządzenia” Zamawiający 
rozumie wykonanie badań bezpieczeństwa elektrycznego?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 6 (dot. zad. 2 – Sterylizator parowy (pierwsza tabela) poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z komorą z niewielkim przewężeniem w świetle komory?
Uzasadnienie: Zastosowane przewężenie uniemożliwia wydostanie się skroplin pozostałych w komorze w 
przypadku konieczności awaryjnego otwarci drzwi w trakcie procesu. Rozwiązanie takie jest podyktowane 
względami bezpieczeństwa personelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przewężenie do 20mm. 

PYTANIE 7 (dot. zad. 2 – Sterylizator parowy (pierwsza tabela) poz. 6
Czy Zamawiający wymaga aby wytwornica pary była o mocy 18kW?
Uzasadnienie: Zastosowanie takiej mocy wytwornicy pary jest najbardziej optymalne z punktu widzenia 
ekonomiki użytkowania.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wytwornica pary była o mocy 18-20kW.

PYTANIE 8 (dot. zad. 2 – Sterylizator parowy (pierwsza tabela) poz. 7
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Czy Zamawiający wymaga, aby sterownik wraz z 7” wyświetlaczem był umieszczony z lewej strony komory 
wraz z manometrami ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby sterownik  wraz z 7” wyświetlaczem był umieszczony z lewej 
strony komory wraz z manometrami.

PYTANIE 9 (dot. zał. nr 2 parametry techniczne zad. 1 poz. 42)
Czy Zamawiający dopuści wózek do zawieszania arkuszy papieru ze stali kwasoodpornej o dopuszczanej 
ładowności 100k g o wym. 130x43x70cm  [D x Sz x W] - 1 szt.?
Proponowany model jest bardziej funkcjonalny: wymiar wózka o długości 130 cm zmieści największe 
arkusze papieru sterylizacyjnego o długości 120 cm. 
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 10  (dot. zał. nr 2 parametry techniczne zad. 1 poz. 43)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózków do przewozu materiałów sterylnych ze stali 
kwasoodpornej STU 6 o wym. 78x67x117cm? Wózek ten nieznacznie różni się wymiarami i ma pojemność 
6 STU.
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 11
Czy Zamawiający przy realizacji zadania wymaga prac dostosowania pomieszczenia? Jeżeli tak to w jakim 
zakresie?
Odpowiedź: Należy doprowadzić instalację zasilającą (elektryczną) z pomieszczenia znajdującego się 
bezpośrednio pod sterylizatorem (nie więcej niż 20 metrów). Po wymianie starego większego 
sterylizatora na nowy należy dokonać odświeżenia, tj. pomalowanie pomieszczeń po stronie sterylnej 
oraz czystej sterylizatora i ewentualne uszkodzenia powstałe przy wprowadzaniu sterylizatora. 
Remont cokołu pod większym sterylizatorem. Przy ewentualnym demontażu futryny przy 
wprowadzaniu urządzeń należy dokonać zakupu oraz montażu nowej futryny. Przed sporządzeniem 
oferty Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem dokładnego opomiarowania 
pomieszczenia oraz zapoznania się z zakresem prac, a także wszelkich niezbędnych ustaleń  z 
Zamawiającym. 

PYTANIE 12
Czy Zamawiający wymaga demontażu oraz wyniesienia urządzenia aktualnie posiadanego w miejsce 
magazynowe wskazane na terenie Szpitala?
Odpowiedź: Tak.

PYTANIE 13 zad. 1
Czy Zamawiający w punkcie „38. Pompa wspomagająca do wody zdemineralizowanej”, wymaga do 
zaoferowania pompy podłączanej na zewnątrz urządzenia?
Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 14 zad. 1
Czy Zamawiający wymaga aby z urządzenie na swoim wyposażeniu posiadało system do dekontaminacji 
komory mycia: Urządzenie do dezynfekcji powietrza, powierzchni oraz wyposażenia poprzez zamgławianie .
Możliwość przenoszenia urządzenia za pomocą wbudowanej wzmocnionej rączki.
Waga 5 kg i małe gabaryty (338 mm x 280 mm x 430 mm) pozwalają na łatwe przenoszenie urządzenia. 
Zasilanie 230V, 50Hz, moc 1050W
Prędkość wydmuchu 80 m/s.
Dezynfekcja pomieszczeń o kubaturze od 10 do 1000 m3. 
Pojemność zainstalowanego pojemnika z płynem  1000 ml.
Zużycie środka do 1 ml/m3.
Wielkość kropli: 4 do 5 mikronów
Temperatura pracy urządzenia 10-400C. 
Regulator poziomu zużycia środka względem kubatury pomieszczenia. 
Wbudowany timer do ustawiania opóźnionego startu urządzenia. 
Czas pracy urządzenia do 60 minut ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

PYTANIE 15 zad. 2 sterylizator parowy 150L – 1 szt.
15.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie fabrycznie nowe, nie używane rok produkcji 
2021?



Odpowiedź: Nie.

15.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator 2 STU o pojemności 157 L?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z parametrami technicznymi.

15.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator 1  STU o pojemności 71 L ?
Odpowiedź: Nie.

15.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę 1 STU o wymiarach 322x322x720mm?
Odpowiedź: Nie.

15.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę 2 STU o wymiarach 336x666x720 mm?
Odpowiedź: Nie.

15.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator 1 STU o wymiarach 700x1850x1028 mm?
Odpowiedź: Nie.

15.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator 2 STU o wymiarach 903x1850x1028mm? 
Odpowiedź: Nie.

15.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator z drzwiami przesuwanymi w bok, nie 
wychodzącymi poza obrys urządzenia?
Odpowiedź: Nie.

PYTANIE 16 Sterylizator Parowy 4 STE – 1 szt. 
16.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie fabrycznie nowe, nie używane rok produkcji 
2021?
Odpowiedź: Nie.

16.2. Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było wyposażone w komorę bez przewężeń z 
pochyleniem zabezpieczającym przed wydostaniem się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia 
drzwi?
Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza. 

16.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w komorę o grubości 8mm z 15 
letnią gwarancją producenta na komorę oraz elementy spawane?
Odpowiedź: Nie.

16.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pełny płaszcz grzewczy zapewniający równomierne 
nagrzewanie się komory na całej płaszczyźnie?
Odpowiedź: Nie.

16.5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylizator z komorą poziomą, przelotową 
prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory 6 STE?
Odpowiedź: Nie.

16.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach 660x660x1000mm?
Odpowiedź: Nie.

16.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator 4 STE o głębokości 1028 mm co bardzo 
nieznacznie odbiega od wymaganych parametrów ?
Odpowiedź: Nie, z uwagi na bardzo ograniczoną powierzchnię.

16.8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator 6 STE o głębokości 1308 mm co bardzo 
nieznacznie odbiega od wymaganych parametrów ?
Odpowiedź: Nie.

16.9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Sterylizator bez wodowskazu na panelu czołowym?
Odpowiedź: Nie.
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