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Wszyscy Wykonawcy  

Strona internetowa Zamawiającego  
 
Znak postępowania: 01/ZP/2022 

Dotyczy:  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. 

 

I. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia  

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę sterylizatora o pojemności komory min. 4 jednostek 

wsadowych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylizatora parowy na 4 jednostki wsadu. 

2. Czy Zamawiający dopuści 5 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym panelem sterowania o przekątnej 5,5 

cala po stronie załadowczej oraz z wyświetlaczem 4 linijkowym po stronie wyładowczej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer.: 996 mm wys.: 1954 mm głębokość 

1336 mm podane w opisie zamówienia wymiary jednoznacznie wskazują na sterylizator 

parowy będący w ofercie tylko jednego wytwórcy. 

 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 

 

II. Dotyczy zapisów umowy: 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 6 ust. 2 i 5 poprzez nadanie mu brzmienia 

2. Szczegółowe warunki gwarancji: 

a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 7 dni roboczych , jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni roboczych Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych 

parametrach, lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę zwłoki karę równoważną 2 % wartości 

minimalnego wynagrodzenia w danym roku, 

b) Wykonawca w okresie gwarancyjnym wykona bezpłatnie ( na swój koszt) niezbędne 

przeglądy i serwis sprzętów określonych w § 1 wraz z wymianą niezbędnych elementów. 



 
c) w koszt serwisowania wlicza się niezbędne podzespoły, które podlegają wymianie w 

okresie obowiązywania gwarancji. 

(….) 

5. Wykonawca w miarę możliwości i dostępności części zapewni serwis pogwarancyjny 

oraz dostępność części zamiennych przez okres do 8 lat po upływie terminu gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 1 – 5 i 9 poprzez nadanie mu brzmienia: 

 

     Strony będą miały prawo naliczać kary umowne z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: 

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wartości nie zrealizowanej części przedmiotu umowy , 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy dłuższej niż 3 dni 

robocze Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 

umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (usterki), o której mowa w § 6 ust. 

2 lit. a) Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

przedmiotu umowy dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego należności, jeżeli nie 

zostały jeszcze uregulowane przez Zamawiającego. Natomiast w pozostałych 

przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych ze środków 

własnych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty kar,z zastrzeżeniem 

art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 

875 i 1086. 

(…) 

9. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

wad lub usterek przedmiotu umowy, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na 

koszt Wykonawcy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 4 dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 

 
III. 

Pytanie 1 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Prosimy o 

dopuszczenie sterylizatora bez możliwości zdalnego diagnozowania urządzenia poprzez złącze 

sieciowe. Aby sterylizator diagnozować on-line konieczne jest umożliwienie połączenia z 

siecią szpitalną z zewnątrz, co nie jest bezpieczne i wymaga zatwierdzenia przez szpitalny dział 

IT. Urządzenie ma możliwość zdiagnozowania poprzez podłączenie komputera do jego 

sterownika podczas pracy, nie przerywając cyklu sterylizacji.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Prosimy o 

doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na nie wpisaniu 

pełnego wymogu. W wymogu „- wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego 

do zakończenia procesu zewnętrznej drukarce w formacie A4” zwrot „zewnętrznej drukarce w 

formacie A4” sugeruje, że należy do innego wymagania. 



 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje i prostuje omyłkę (w załączeniu: Załącznik nr 

2. Formularz wymaganych parametrów po doprecyzowaniu i sprostowaniu omyłki) 

 

Pytanie 3 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Prosimy o 

doprecyzowanie czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej polegającej na nie wpisaniu 

pełnego wymogu. W wymogu „- automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów 

procesu w sterowniku sterylizatora sterownika bez udziału serwisu producenta” zwrot 

„sterownika bez udziału serwisu producenta” sugeruje, że należy do innego wymagania.  

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje i prostuje omyłkę (w załączeniu: Załącznik nr 

2. Formularz wymaganych parametrów po doprecyzowaniu i sprostowaniu omyłki) 

 

Pytanie 4 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów Wnosimy o 

dopuszczenie możliwości zaoferowania sterylizatora z wbudowanym detektorem gazów 

niekondensujących/powietrza w parze zasilającej zgodnym z normą PN EN 285, bez programu 

testowego detektora, z sygnalizacją lub przerwaniem procesu w przypadku wykrycia 

nieprawidłowej jakości pary? W proponowanym urządzeniu detektor gazów 

niekondensujących jest wzorcowany u producenta podczas produkcji urządzenia. Sprawdzenie 

jego działania jest wykonywane podczas każdego przeglądu okresowego. W przypadku 

informacji lub przerwania cyklu związanych z pojawieniem się gazów niekondensujących 

należy w pierwszej kolejności wykonać kontrolę wody, którą zasilana jest wytwornica pary, 

czy jest odpowiedniej jakości, ponieważ z niej powstaje para. Program testowy również 

korzysta z pary wytworzonej z wody ze stacji uzdatniania. W przypadku nieodpowiedniej wody 

test będzie niewiarygodny przy prawidłowej lub nieprawidłowej pracy detektora. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów, Pozostałe wymagania 

Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie oferty należy również ująć niezbędne modyfikacje 

drogi transportowej (np. demontaż drzwi, poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie 

nowych drzwi), aby zaoferowany sterylizator wstawić we wskazane przez Zamawiającego 

miejsce? Informacja ta jest istotna ponieważ wiąże się z dodatkowymi pracami, które należy 

przewidzieć tworząc ofertę.  

Odpowiedź: Zamawiający we własnym zakresie wykona prace typu: demontaż drzwi, 

poszerzenie otworu drzwiowego i wstawienie nowych drzwi. 

 

Pytanie 6 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów, Pozostałe wymagania 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej proszę o doprecyzowanie czy w ofercie należy 

uwzględnić dodatkową sprężarkę sprężonego powietrza wraz z wykonaniem niezbędnych 

instalacji: sprężonego powietrza zasilającego sterylizator oraz elektrycznej zasilającej 

sprężarkę? Informacja ta jest istotna ponieważ wiąże się z dodatkowymi pracami, które należy 

przewidzieć tworząc ofertę.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  do funkcjonowania sterylizatora zgodnie z jego 

przeznaczeniem niezbędne jest urządzenie, tj. dodatkowa sprężarka, jak również 

wykonanie niezbędnych instalacji: sprężonego powietrza zasilającego sterylizator oraz 

elektrycznej zasilającej sprężarkę. Zamawiający wymaga zarówno urządzenia jak również 

wykonania niezbędnych instalacji do jego przyłączenia. 

 

Pytanie 7 Dotyczy: Załącznik nr 2 Formularz wymaganych parametrów, Pozostałe wymagania 

oraz Załącznik nr 3 Umowa – projekt §3 pkt 2 Prosimy o udzielenie informacji czy wyłoniony 

w postępowaniu Wykonawca ma tylko dostarczyć do Szpitala deklaracje i certyfikaty 

niezbędne do złożenia wniosku do UDT, czy ma przygotować stosowne zgłoszenie do UDT w 

imieniu Szpitala i zrealizować odbiór dostarczonego sterylizatora? 



 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do Szpitala deklaracje i 

certyfikaty niezbędne do złożenia wniosku do UDT i przygotował stosowne zgłoszenie do 

UDT w imieniu Szpitala oraz zrealizował odbiór dostarczonego sterylizatora. 

 
IV. 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sterylizatora parowego o pojemności komory 

6 jednostek wsadu zgodnych z PN EN‐285 ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ i odpowiedziami na zapytania. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym kolorowym, panoramicznym ekranem 

dotykowym o przekątnej 10" po stronie załadowczej ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym kolorowym, panoramicznym ekranem 

dotykowym o przekątnej 10" po stronie wyładowczej ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatyczną archiwizacją wszystkich raportów i 

wykresów procesu na komputerze zewnętrznym lub dysku zewnętrznym typu pendrive? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o długości 135 cm, szerokości 90 cm oraz wysokości 

198 cm ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ i odpowiedziami na zapytania. 

 

6. Wnosimy o zmianę kryterium oceny nr 3 na: 

a. Termin wykonania przedmiotu umowy w terminie powyżej 5 tygodni ale nie dłużej 

niż 8 tygodni – 0 pkt 

b. Termin wykonania przedmiotu umowy w terminie nieprzekraczającym 5 tygodni – 20 

pkt 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 

 

7. Czy Zamawiający potwierdza, że brak odbycia wizji lokalnej spowoduje odrzucenie oferty 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

8. Dotyczy umowy &6 ust 2 a) – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na : 

a) „maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie dłużej 

niż 7 dni roboczych, jeżeli termin naprawy przekracza 7 dni roboczych Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, 

lub Wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25% wartości 

minimalnego wynagrodzenia w danym roku” Jednocześnie prosimy o zmianę „za każdą dobę 

opóźnienia „ na „za każdą dobę zwłoki” 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 

 

9. Dotyczy umowy &6 punkt 2 a) 

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących dostawy urządzenia zastępczego. Uzasadnienie – 

przedmiotem zamówienia jest urządzenie które instalowane jest na stałe i podłączone do 

specjalnie przygotowanego miejsca. Transport oraz instalacja urządzenia na zamianę zajęłaby 

kilka dni roboczych i wyłączyłaby z pracy cały dział sterylizatorni ponieważ podczas prac 

instalacyjnych nie jest możliwe zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych do obróbki 

narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej 



 
naprawy będzie możliwe nieporównywalnie wcześniej niż dostarczenie urządzenia 

zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. 

 

V. 

Pytania do: Załącznik nr 2. Formularz wymaganych parametrów 

1. Czy Zamawiający dopuści 4 standardowe programy sterylizacji + cykle niestandardowe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji programów przez użytkownika o 

wysokim poziomie bezpieczeństwa i tylko dla cykli niestandardowych (nie dla 4 

standardowych programów sterylizacji)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści wbudowany kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy 10” po 

stronie załadowczej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

VI. 

Dot. SWZ:  

 

Prosimy Zamawiającego o informację  jak wygląda droga transportowa do miejsca 

posadowienia urządzenia. 

 

Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości  

oraz informacji czy droga transportowa jest płaska -  czy nie występują przeszkody 

architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i  jej nośności). 

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi 

kontraktu. 

Odpowiedź: Schody przed budynkiem z podjazdem dla wózków o szerokości 140 cm. 

Drzwi wejściowe do budynku wys. 216 cm, szer. 129 cm. Korytarz szerokość 120 cm. 

Drzwi do pomieszczenia z autoklawem 202 cm x 89 cm. 

Dot. SWZ rozdział : V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować  w terminie nie przekraczającym 8 tygodni od daty podpisania 

umowy. 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 

Zamówienie należy zrealizować  w terminie nie przekraczającym 16 tygodni od daty podpisania 

umowy. 

Uzasadnienie: dwuletni czas pandemii wpłynął destabilizująco na światową gospodarkę, 

załamały się łańcuchy dostaw, od których uzależnieni są wszyscy producenci. 

W wyniku pandemii wzrosło zapotrzebowanie na sprzęt medyczny i w związku z tym czas 

realizacji zamówień uległ znacznemu wydłużeniu. 



 
Sterylizatory parowe to urządzenia produkowane na konkretne zamówienie, z konfiguracją wg. 

wymogów Zamawiającego. 

W obecnych realiach wyprodukowanie sterylizatora w terminie 8 tygodni nie jest możliwe. 

  

Termin 16 tygodni daje szansę w tej trudnej sytuacji rynkowej na złożenie oferty przetargowej  

przez potencjalnego Wykonawcę  oraz daje gwarancję  terminowego wykonania ewentualnego 

kontraktu. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

Dot. SWZ: rozdział XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI 

SWZ punkt 2: 

2. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub 

podpisu osobistego. 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie:  

- czy osoba która fizycznie składa / wysyła ofertę przez E-PUAP (a nie jest upoważniona do 

reprezentowania firmy) musi potwierdzić  proces wysłania dokumentacji przetargowej 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

- czy Zamawiający w tym zapisie określa, że osoba upoważniona do reprezentowania firmy w 

dokumentach ofertowych ma złożyć podpis w dokumentacji przetargowej w postaci podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

Odpowiedź: Wykonawca składa ofertę zgodnie z rozdziałem 7, art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

 

Dot: SWZ 

Czy Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu serwisowych kodów dostępowych po 

upływie okresu gwarancji? 

 

Uzasadnienie: udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji daje Zamawiającemu 

większą możliwość  wyboru serwisu pogwarancyjnego. 

Odpowiedź:    Tak.                                                           

Dot.: załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy § 6 punkt 2 ustęp a) 

2. Szczegółowe warunki gwarancji: 

a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 7 dni, jeżeli termin naprawy  przekracza 7 dni Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych parametrach, lub 

Wykonawca zapłaci za każdą dobę opóźnienia karę równoważną 25% wartości 

minimalnego wynagrodzenia w danym roku, 

 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 

 

2. Szczegółowe warunki gwarancji: 

a) maksymalny czas usunięcia awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem – nie 

dłużej niż 7 dni, jeżeli termin naprawy  przekracza 7 dni Wykonawca zapłaci za 



 
każdą dobę opóźnienia karę równoważną 10 % wartości minimalnego 

wynagrodzenia w danym roku, 

 

Uzasadnienie: 

Sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie, w konfiguracji dostosowanej 

do potrzeb danego Zamawiającego. Żaden Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego 

na stanie. 

Ponadto wysokość zaproponowanej kary znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane 

w tego typu umowach. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

Dot.: załącznik nr 3 do SWZ wzór umowy § 7 punkt 3,4 

3. W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  przedmiotu umowy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,5%  wartości  przedmiotu  umowy,  o 

którym mowa w §4 ust.1 za  każdy  dzień  zwłoki. 

    Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (usterki), o której mowa w § 6 ust. 2 

lit. a) Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,5%  wartości  

przedmiotu  umowy,  o którym mowa w §4 ust.1 za  każdy  dzień  zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na: 

 

3.   W  przypadku  zwłoki Wykonawcy w  realizacji  przedmiotu umowy  dłuższej  niż  2  dni,  

Wykonawca  zapłaci   karę umowną  w  wysokości  0,2%  wartości  przedmiotu  umowy,  o 

którym mowa w §4 ust.1 za  każdy  dzień  zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady (usterki), o której mowa w § 6 ust. 2 

lit. a) Umowy,  Wykonawca  zapłaci karę umowną  w  wysokości  0,2%  wartości  przedmiotu  

umowy,  o którym mowa w §4 ust.1 za  każdy  dzień  zwłoki. 

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki 

stosowane w tego typu umowach. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ. 

 

Dot. załącznik nr 2.do SWZ:  Formularz wymaganych parametrów. 

1. Czy Zamawiający dopuści wbudowany kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy o 

przekątnej 7" po stronie załadowczej? 

Uzasadnienie: Proponowany ekran dotykowy zapewnia ergonomiczną i komfortową obsługę i 

jest minimalnie mniejszy od wymaganego  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wbudowany kolorowy, panoramiczny ekran dotykowy o 

przekątnej 7" po stronie wyładowczej?  

Uzasadnienie: Proponowany ekran dotykowy zapewnia ergonomiczna i komfortową obsługę i 

jest większy od wymaganego  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator był wyposażony w wbudowaną drukarkę igłową, 

gwarantującą wieloletnią trwałość wydruków? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 



 
 

4.Czy Zamawiający wymaga, aby sterylizator był wyposażony w wodowskaz umieszczony na 

panelu frontowym informujący o poziomie wody w wytwornicy pary? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do 

zakończenia fazy cyklu procesu, wydruk na drukarce igłowej oraz możliwość wydruku na 

drukarce w formacie A4? 

Uzasadnienie: Na ekranie wyświetlany jest czas do końca fazy cyklu, a wydruk realizowany jest 

na wbudowanej drukarce igłowej. Istniej możliwość realizacji wydruków w formacie A4 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający automatyczny proces sterylizacji z inicjacją dokonaną przez personel oraz 

automatyczne wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego? 

Uzasadnienie: Sterylizator jako urządzenie ciśnieniowe podlega nadzorowi Urzędu Dozoru 

Technicznego i jako takie wymaga, aby jego pracy była kontrolowana przez personel, stąd 

konieczność zainicjowania procesu. 

Odpowiedź: Tak. 

 

7. Czy Zamawiający dopuści sterylizator z panelem dotykowym umieszczonym z buku komory 

na ergonomicznej wysokości co wiąże się z większą szerokością urządzenia (117 x 97 x 190 

cm)? 

Uzasadnienie: Proponowane urządzenie skonstruowano z myślą o ergonomicznej obsłudze z 

zachowaniem zasady aby panel dotykowy nie znajdował się ponad komorą sterylizacyjną. 

Umieszczenie ekranu dotykowego z boku komory wiąże się z większą szerokością urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do 

zakończenia fazy cyklu? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

 

 

 

 

 


