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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/07/2013  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego   na   zakup sterylizatora parowego zasilanego parą centralną    dla SPZOZ w 
Sanoku.

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

* Pytanie nr  1  - dot. zał. nr 2
Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  nr 
SPZOZ/PN/07/2013  wymaga  pojemności  komory  sterylizatora  min.  450dm3.  (poz.  4). 
Zgodnie  z  obowiązującymi  normami  pojemność  sterylizatora  określamy  miarą  jednostek  
wsadu (600x300x300mm). Zwracamy się zatem z zapytaniem czy Zamawiający ma na myśli  
sterylizator o wsadzie 6 STE, czy większym?
Jeżeli wsad ma odpowiadać 6 STE to czy Zamawiający dopuści do postępowania sterylizator 
o nieznacznie mniejszej pojemności w litrach, natomiast mieszczący jednorazowo 6 jednostek 
wsadu (6x1STE)?
Odpowiedź: Zamawiający  ma  na  myśli  sterylizator  o  wsadzie  6  STE  i  dopuszcza  do  
postępowania  sterylizator  o  nieznacznie  mniejszej  pojemności  w  litrach,  natomiast  
mieszczący jednorazowo 6 jednostek wsadu (6x1STE).
 

* Pytanie nr  2 -  dot. poz. 19 
Zamawiający wymaga dostarczenia 6 koszy. Prosimy o podanie czy maja być to kosze o poj. 
1STE, czy też mają mieć inny wymiar?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż mają być to kosze o poj. 1 STE.

* Pytanie nr 3  -  dot. złącznika nr 6
Prosimy o wykreślenie  zapisu nr  5  i  14 „minimalna  liczba  napraw powodująca wymianę 
sprzętu  na  nowy”-   w  przypadku  zaistniałej  sytuacji  placówka  zostanie  pozbawiona 
urządzenia  na  okres  krótszy  niż  8  tygodni.  Sterylizatory  tego  typu  są  urządzeniami 
produkowanymi tylko i wyłącznie pod konkretne zamówienie a proces produkcji trwa około 8 
tygodni.  Należy  również  doliczyć  czas  niezbędny  a  określony  ustawowo  na  dokonanie 
niezbędnych odbiorów technicznych. 
Proponujemy zastąpić powyższy zapis następująco „3 krotna naprawa tego samego elementu 
lub podzespołu powoduje wymianę wadliwej części lub podzespołu na nowe wolne od wad” a 
poz. 14 wykreślić.  
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Odpowiedź: Zamawiający  w załączniku nr 6 do SIWZ zmienia pkt. nr 5 tj: ''3 krotna naprawa 
tego samego elementu lub podzespołu powoduje wymianę wadliwej części lub podzespołu na  
nowe wolne od wad” za wyjątkiem pęknięcia lub perforacji komory sterylizacyjnej (w okresie  
gwarancji) wówczas Wykonawca wymieni urządzenie na nowe na swój koszt. 

* Pytanie nr  4 -  dot. warunków gwarancji – złącznik nr 6 poz. nr 7
Prosimy  o  wykreślenie  powyższego  zapisu.  Sterylizator  tego  typu  waży  około  1000kg 
wymaga odpowiedniej  drogi transportowej  i przygotowania miejsca posadowienia  w tym 
podłączeń  mediów zasilających,  poza  tym użytkowanie  sterylizatora  jest  możliwe  tylko  i 
wyłącznie po dokonaniu odbioru i zarejestrowania urządzenia przez UDT.   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie warunków gwarancji w załączniku nr 
6 poz. nr 7.

* Pytanie nr  5  -  dot. wzoru umowy - załącznik nr 5 SIWZ
Prosimy o wprowadzenie do umowy następującego zapisu: 

„Cena przedmiotu zamówienia  nie może zostać podwyższona przez Wykonawcę przez cały 
okres obowiązywania umowy,  chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT. Zmiana 
stawki podatku VAT dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. W takim przypadku 
zmienia się wartość brutto umowy, a wartość netto umowy pozostaje bez zmian.”
Odpowiedź: Zamawiający  wprowadza  do  umowy  następujący  zapis:”Jeżeli  w  okresie  
obowiązywania umowy dojdzie do ustawowej zmiany stawki podatku VAT . Zmiana stawki  
podatku VAT dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. W takim przypadku zmienia się 
wartość brutto umowy, a wartość netto umowy pozostaje bez zmian.”
. 

* Pytanie nr  6  
Czy Zamawiający wymaga dostawy systemu zmiękczania wody sieciowej (zasilanie układu 
chłodzenia i pompy próżniowej)? Prosimy o podanie twardości wody sieciowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga systemu zmiękczania wody. Twardość wody 7÷9°n. 

* Pytanie nr  7  -  dot. zał. 2/pkt.19 
Prosimy o podanie pojemności koszy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż kosz ma pojemność 1 STE. 

* Pytanie nr  8   -  dot. zał. 2/pkt.28 
Podana masa odnosi się raczej do samej masy urządzenia (sterylizatora) bez uwzględnienia 
próby wodnej.
Dla wymaganej pojemności komory sterylizacyjnej (min. 450 litrów) dodatkowa masa dla 
próby wodnej wyniesie min. 450kg.
Prosimy o zmianę na: „ .., masa max. Z uwzględnieniem próby wodnej – do 1400kg”.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zapis:  „ .., masa max. Z uwzględnieniem próby 
wodnej – do 1400kg”.
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* Pytanie nr  9  -  dot. zał. 2/pkt.30 
Prosimy o decyzję  czy prace związane  z  przygotowaniem miejsca  pod instalację  nowego 
urządzenia będą wykonane w zakresie Zamawiającego czy ma je wykonać Wykonawca?
Prace przygotowawcze powinny obejmować m.in.:
- wyrównanie podłogi od strony załadowczej i wyładowczej. Sterylizator o wózkowym 
systemie załadunku/wyładunku wymaga wypoziomowanej podłogi.
- demontaż starego urządzenia oraz usunięcie cokołu i wyrównanie podłogi pod urządzeniem 
(ew. wymiana odpływu)
- dostosowanie wielkości otworu w ścianie do szerokości i wysokości sterylizatora
- doprowadzenie mediów zasilających (wg. planu instalacyjnego producenta sterylizatora): 
pary zasilającej, wody, zasilania elektrycznego, sprężonego powietrza oraz odpływ
- uwzględnienie drogi transportowej – wąskie drzwi.
Wykonanie takich prac po stronie Oferenta z pewnością wpłynie na podniesienie cenny 
oferty.
Odpowiedź: Zamawiający  informuje  iż   prace  związane  z  przygotowaniem  miejsca  pod 
instalację nowego urządzenia będą wykonane przez  Zamawiającego.

* Pytanie nr  10  -  dot. zał. 2/pkt. 31 
Czy Zamawiający dopuści lokalizację autoryzowanego serwisu producenta zlokalizowanego 
w Krakowie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  serwis zlokalizowany na terenie kraju. 

* Pytanie nr  11  -  dot. zał. 6/pkt.5
Prosimy o zmianę brzmienia tego punku na: „W przypadku pęknięcia lub perforacji komory
sterylizacyjnej  w  okresie  gwarancji  Zamawiający  wymieni  urządzenie  na  nowe  na  swój 
koszt” lub np. „Minimalna liczba napraw elementów konstrukcyjnych powodująca wymianę 
urządzenia na nowe”

Uzasadnianie:
Pozostawienie pkt. 5 w obecnym brzmieniu skutkowałoby wymianą urządzenia na nowe np. 
po drobnych usterkach np. usterka zamka drzwi, usterka zaworu, odpowietrzenie pompy.
Odpowiedź: Zamawiający  w załączniku nr 6 do SIWZ zmienia pkt. nr 5 tj: ''3 krotna naprawa 
tego samego elementu lub podzespołu powoduje wymianę wadliwej części lub podzespołu na  
nowe wolne od wad” za wyjątkiem pęknięcia lub perforacji komory sterylizacyjnej (w okresie  
gwarancji) wówczas Wykonawca wymieni urządzenie na nowe na swój koszt. 

* Pytanie nr  12  -  dot. zał. 6/pkt. 7 
Prosimy o wykreślenie tego punktu.
Uzasadnienie:
Urządzenia  tego  typu  są  zamawiane  (i  konfigurowane)  pod  danego  użytkownika  (czas 
produkcji  wraz z dostawą ok. 8 tygodni).  W miejscu użytkowania są montowane na stale 
(przyłącza  mediów,  odpływ,  uszczelnienie  do  ściany  itp.).  Nie  ma  realnej  możliwości 
dostarczenia urządzenia o podobnych parametrach i zainstalowania go w nieprzygotowanym 
miejscu.  Dodatkowo  użytkowanie  takiego  urządzenia  wymaga  zgłoszenia  i  rejestracji  do 
Urzędu Dozoru Technicznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego punktu. 
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* Pytanie nr  13  -  dot. zał. 6/pkt. 11 i 12
Czy  koszt  materiałów  zużywalnych  (uszczelek  drzwi,  smar  do  uszczelek,  filtr  napowietrzający 
komorę) wymieniane w trakcie przeglądów serwisowych (w okresie gwarancji) ma być uwzględniony 
w cenie oferty dostawy sterylizatora?
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż koszt materiałów zużywalnych (uszczelek drzwi, smar 
do uszczelek, filtr napowietrzający komorę) wymieniane w trakcie przeglądów serwisowych 
(w okresie gwarancji) ma być uwzględniony w cenie oferty dostawy sterylizatora.

* Pytanie nr  14   -  dot. zał. nr 2, pkt. 28 
Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy o wadze uwzględniające próbę wodną 1470 kg.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  15  -  dot. zał. nr 2, pkt. 31 
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  autoryzowany  serwis  producenta  na  terenie  woj. 
małopolskiego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr 16   -  dot. zał. nr 6, poz. 5 
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  treści  pkt.  5  na:  „minimalna  liczba  napraw 
podzespołu  urządzenia powodująca wymianę tego podzespołu na nowy - 3”
Odpowiedź: Zamawiający  w załączniku nr 6 do SIWZ zmienia pkt. nr 5 tj: ''3 krotna naprawa 
tego samego elementu lub podzespołu powoduje wymianę wadliwej części lub podzespołu na  
nowe wolne od wad” za wyjątkiem pęknięcia lub perforacji komory sterylizacyjnej (w okresie  
gwarancji) wówczas Wykonawca wymieni urządzenie na nowe na swój koszt. 

* Pytanie nr  17  -  dot. zał. nr 6, poz. 7 
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  dostarczenia  urządzenia  zastępczego  o  zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności podczas serwisowania sprzętu medycznego trwającego dłużej 
niż 3 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia 
zastępczego  o  zbliżonych  parametrach  i  funkcjonalności  podczas  serwisowania  sprzętu  
medycznego trwającego dłużej niż 3 dni. 

* Pytanie nr   18 -  dot. poz. 4
Czy  Zamawiający  dopuści  sterylizator  parowy o  pojemności  komory  445  l  (6  jednostek 
wsadu) co stanowi niewielką różnicę w stosunku do wymagań Zamawiającego? 

Z punktu 19, załącznika nr 2 do SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga sterylizatora 
o  pojemności  6  koszy  sterylizacyjnych  (jednostek  wsadu).  W  komorze  sterylizatora  o 
pojemności 445 l możliwe jest przeprowadzenie cyklu sterylizacji 6 koszy sterylizacyjnych 
(jednostek wsadu).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  19  -  dot. poz. 11
Czy Zamawiający  dopuści  drukarkę  z  pełnym wydrukiem parametrów procesu  w postaci 
numerycznej o graficznej na papierze A4, wbudowaną w obrys sterylizatora? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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* Pytanie nr  20  -  dot. poz. 24 
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  drzwi  uszczelniane  przy  pomocy  uszczelek 
dociskanych sprzężonym powietrzem? 

Tego  typu  rozwiązanie  jest  jest  równoważne  dla  rozwiązania  wymaganego  przez 
Zamawiającego zgodne z  wymaganiami  normy PN-EN 285/EN 285. Uszczelka  drzwiowa 
dociskana sprężonym powietrzem jest rozwiązaniem znacznie tańszym w użytkowaniu, jak 
również pracuje przez znacznie większą ilość cykli (min. 3000). W przypadku nieszczelności 
zarówno uszczelki dociskanej parą wodną jak i uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem, 
proces sterylizacji zostanie wstrzymany. Sterylizator wyposażony jest w detektor powietrza, 
który uniemożliwia, aby sprężone powietrze, które dociska uszczelkę drzwiową przedostało 
się do komory sterylizacyjnej i aby proces był nieskuteczny.   
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr   21 -  dot. poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach gabarytowych 996 x 1954 x 1336mm 
(sz x w x g) co stanowi niewielką różnicę w stosunku do wymagań Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  22  -  dot. poz. 28 
Prosimy o podanie na podstawie dokumentacji  konstrukcyjnej,  wytrzymałości  stropów  w 
miejscu posadowienia sterylizatora (w kg/m2). Sterylizatory różnych producentów mają różne 
masy,  które  rozkładają  się  na  powierzchnie  podstaw  sterylizatorów  o  zróżnicowanych 
wymiarach? 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji. 

* Pytanie nr  23  -  dot. poz. 27
Czy Zamawiający dopuści autoryzowany serwis  producenta znajdujący się w 05-090 Raszyn 
k/Warszawy ?

Umiejscowienie  serwisu poza terenem woj.  podkarpackiego w żadnym stopniu nie 
utrudni spełnienia warunków określonych w złączniku nr 6 do SIWZ, określającym warunki 
gwarancji.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  serwis zlokalizowany na terenie kraju. 

* Pytanie nr  24  -  dot. poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o pojemności 430l, tj. 6 jednostek wsadu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  25  -  dot. poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szer. x 
wys. x gł.) 999 x 1.980 x 1.310 co niewiele odbiega od zapisanych w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  26  -  dot. poz. 28 
Ponieważ Zamawiający wymaga by masa przy próbie wody wynosiła max. 1.050 kg, 
a  oczekuje  komory  o  pojemności  co  najmniej  450l  oznacza,  to  iż  masa  netto 
samego sterylizatora nie może przekraczać 600 kg. Obecnie na rynku jest jeden 
sterylizator  spełniający  te  wymagania.  Mając  na  względzie  powyższe,  czy 
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Zamawiający odstąpi od wymogu max. Masy urządzenia z uwzględnieniem  próby 
wodnej na poziomie 1.050 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

* Pytanie nr  27  -  dot. poz. 31
Czy  Zamawiający  dopuści  sieć  serwisów  mobilnych,  zlokalizowanych  na  terenie 
całego kraju, dzięki czemu czas reakcji jest bardzo krótki? Wymaganie posiadania 
serwisu  zlokalizowanego  na  terenie  województwa  podkarpackiego  w  znacznym 
stopniu ogranicza konkurencję. Nasz najbliższy serwis zlokalizowany jest w Nowym 
Sączu, a  więc  w odległości  125 km od Sanoka,  co nie wpływa w żaden sposób 
niekorzystnie na szybkość reakcji. Serwis zlokalizowany np. w Stalowej Woli, mimo, 
iż znajduje się na terenie woj. Podkarpackiego ma dłuższą drogę do przebycia niż 
serwis z Nowego Sącza.
Odpowied  ź:   Zamawiający dopuszcza  serwis zlokalizowany na terenie kraju. 

* Pytanie nr  28  
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku  wykazania się realizacją  głównych 
dostaw odpowiadających  swoim  rodzajem  i  wartością  dostawom  stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,  załączenie wykazu  dostaw na 
myjnie - dezynfektory o wymaganej wartości?
Odpowiedź:  Zamawiający   podtrzymuje  zapisy  SIWZ,  tzn.  należy  dołączyć  wykaz  dostaw  
sterylizatora parowego.

Z poważaniem 
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