
 

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z 

zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” 

realizowany zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowany za środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 
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Znak sprawy: 14/ZP/2021    

Dotyczy: postępowania na zakup sprzętu do sterylizacji (sterylizator parowy na 4 jednostki wsadu z 

własną elektryczną wytwornicą pary, w tym 2 wózki transportowe sterylizatora parowego oraz 

1 wózek załadowczy sterylizatora parowego) 
 

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na 

podstawie art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

z 2019 r. Dz.U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w 

postępowaniu zapytań i wątpliwości Wykonawców. 

1. Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego załadunek podstawowy 4 szt. koszy na jeden 

wsad sterylizacyjny  o wym.: 600x300x300 mm 2 szt. umieszczane na dolnej półce wózka 

wsadowego i 2 szt. koszy o wym.: ½ STE tj. 600x300x130 mm – 2 szt. na górnej półce. 

Proponowany załadunek umożliwi pełen wykorzystanie komory sterylizacyjnej przy 

zastosowaniu różnych typów opakowań sterylizacyjnych bez konieczności oczekiwania na 

zapełnienie komory sterylizatora tak aby nie wykonywać cykli przy nie kompletnym załadunku 

np. 4 szt. dużych koszy sterylizacyjnych. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyświetlacz , dotykowy o przekątnej 5,7”  

po stronie załadowczej i wyświetlacz monochromatyczny wyświetlający 4 linie po 20 

prezentujący wszystkie niezbędne informacje po stronie wyładowczej? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 900 x 1824 x 1635 mm SxWXG? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

4. Czy Zamawiający dopuści dłuższy termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2021? 

Sterylizatory parowe ze względu na mnogość opcji konfiguracji produkowane są pod konkretne 

zamówienie i nie ma możliwości aby posiadać sterylizator na tzw. magazynie spełanijący 

wszystkie wymogi stawiane w postepowaniu bez wcześniejszej wiedzy o jego ogłoszeniu.  

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

5. Czy Zamawiający pisząc o wydrukach na drukarce A4 ma na myśl aby sterylizator nie posiadł 

wbudowanej drukarki czy chodzi o możliwość dodatkowego wydruku raportu z 

przeprowadzonego cyklu na zewnętrznej drukarce drukującej w formacie A4 i wydruku z 

przeprowadzonego cyklu z wbudowanej w sterylizator drukarki? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga możliwości dodatkowego wydruku raportu z 

przeprowadzonego cyklu na zewnętrznej drukarce drukującej w formacie A4 i wydruku 

z przeprowadzonego cyklu z wbudowanej w sterylizator drukarki. 

 

 


