Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
6 0 -8 34 P o zn ań , u l. Mickie wic za 2
Poznań, dnia 16.06.2020 r.

SR/XV-270-26(3)-SS/20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę autoklawów do sterylizacji do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w
Poznaniu
SR/XV-270-26-SS/20
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę
autoklawów do sterylizacji do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.
PYTANIE:
Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – Autoklaw – 1 szt. – sterylizator parowy 6STE (tabela
1):
1.
Dot. pkt. 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści komorę ukształtowaną w sposób zabezpieczający przed
wydostaniem się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia bez przewężenia ?
Uzasadnienie: Dodatkowe przewężenie na wejściu i wyjściu z komory oznacza dodatkowe spawy, które są
trudne do utrzymania w czystości i stanowią dodatkowy element potencjalnego uszkodzenia.
2.
Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści grubość ścian komory 6mm zapewniającą lekkość
konstrukcji i szybkie nagrzewanie?
Uzasadnienie: Grubość nieznacznie przekracza wymagania i nie wpływa znacząco na parametry pracy
urządzenia, a wpływa na wydłużenie żywotności komory i jej wytrzymałość.
3.
Dot. pkt. 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 420 litrów (6STE), o wymiarach
670x670x942mm?
Uzasadnienie: Wymiary komory mieszczą się w wymaganym zakresie, a jedynie pojemność wyrażona w litrach
nie mieści się w wymaganiach. Wymgane w SIWZ wymiary komory nie odpowiadają pojemności wyrażonej w
litrach.
4.
Dot. pkt. 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści szerokość sterylizatora 1250mm przy zachowaniu
pozostałych wymiarów w wymaganym zakresie?
Uzasadnienie: Proponowana szerokość przekracza nieznacznie dopuszczalny wymiar tj. o 2,15cm.
5.
Dot. pkt. 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wytwornicę pary o mocy 45kW?
Uzasadnienie: Proponowana moc nieznacznie przekracza wymóg SIWZ tj. o 7,2kW.
6.
Dot. pkt. 27 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez wodowskazu na panelu czołowym.
Uzasadnienie: Nowoczesne sterylizatory nie wymagają kontroli przez personel poziomu wody na wodowsazie.
7.
Dot. pkt. 38 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z napędem elektrycznym drzwi ?
Uzasadnienie: Inne rozwiązanie techniczne przesuwu automatycznego drzwi.

ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 3. Dopuszcza.
Ad. 4. Dopuszcza.
Ad. 5. Nie.
Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 7. Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – Autoklaw – 1 szt. – sterylizator parowy 6STE (tabela
2):
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1.
Dot. pkt. 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści komorę ukształtowaną w sposób zabezpieczający przed
wydostaniem się gorących skroplin w przypadku awaryjnego otwarcia bez przewężenia ?
Uzasadnienie: Dodatkowe przewężenie na wejściu i wyjściu z komory oznacza dodatkowe spawy, które są
trudne do utrzymania w czystości i stanowią dodatkowy element potencjalnego uszkodzenia.
2.
Dot. pkt. 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści grubość ścian komory 6mm zapewniającą lekkość
konstrukcji i szybkie nagrzewanie?
Uzasadnienie: Grubość nieznacznie przekracza wymagania i nie wpływa znacząco na parametry pracy
urządzenia, a wpływa na wydłużenie żywotności komory i jej wytrzymałość.
3.
Dot. pkt. 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 420 litrów (6STE), o wymiarach
670x670x942mm?
Uzasadnienie: Wymiary komory mieszczą się w wymaganym zakresie, a jedynie pojemność wyrażona w litrach
nie mieści się w wymaganiach. Wymgane w SIWZ wymiary komory nie odpowiadają pojemności wyrażonej w
litrach.
4.
Dot. pkt. 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści szerokość sterylizatora 1250mm przy zachowaniu
pozostałych wymiarów w wymaganym zakresie?
Uzasadnienie: Proponowana szerokość przekracza nieznacznie dopuszczalny wymiar tj. o 2,15cm.
5.
Dot. pkt. 34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści sterylizator z napędem elektrycznym drzwi ?
Uzasadnienie: Inne rozwiązanie techniczne przesuwu automatycznego drzwi.

ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 3. Dopuszcza.
Ad. 4. Dopuszcza.
Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.
PYTANIE:
Załącznik nr 1 do umowy – Gwarancja:
1. punkt 6 – prosimy o dopisanie (…) nie później niż w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia (…)
2. punkt 8 (…) może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% wartości urządzenia brutto o którym mowa w &4
ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
Prosimy o naliczanie kar od wartości każdego urządzenia.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie zmieni zapisów gwarancji.
PYTANIE:
Z uwagi na panującą epidemię, prosimy o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej.

ODPOWIEDŹ:
Składanie ofert wyłącznie w formie papierowej.
PYTANIE:
1. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu,
ewentualne skropliny w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi sterylizatora odprowadzane są
za pomocą wyprofilowanego w kierunku odpływu dna komory co zapobiega wydostawaniu
się skroplin oraz w pełni zabezpiecza osobę dokonującą otwarcia drzwi.
Uzasadnienie: wymagana przez Zamawiającego konstrukcja komory jest rozwiązaniem
gorszym technologicznie od obecnie stosowanych, tylko jeden producent używa konstrukcji
tego typu w sterylizatorze jest ona projektem co najmniej z przed 30 lat. Prawidłowo
działający sterylizator nie pozostawia skroplin w trakcie prawidłowego proces sterylizacji.
Ponadto przewężenie wymagane przez Zmawiającego 20 mm jest znacznym przewężeniem
świtała komory.
2. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora o pojemności 330 litrów, większa od wymaganej
przestrzeń komory przekłada się na lepszą penetrację pary.
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3. Prosimy o dopuszczenie komory o grubości 5 mm? Podany przez Zamawiającego zakres
procentowy jest nie możliwy do spełnienia ponieważ blacha do konstrukcji komory
sterylizatorach wyrażana jest wyłącznie w mm a nie 0,2 mm zapis ten wyraźnie wskazuje
zatem na konkretnego producenta.
4. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora z płaszczem pełnym umożliwiającym dokonanie
inspekcji spawów przez UDT.
Uzasadnienie: konstrukcja płaszcza pełnego jest rozwiązaniem równoważnym i nowoczesnym
powalającym na szybsze niż w przypadku płaszcza żebrowanego nagrzewanie komory
sterylizatora.
5. Prosimy o dopuszczenie wydruku termicznego lub przedstawienie źródła stwierdzającego iż,
wydruk termiczny nie gwarantuje trwałości.
Zamawiający wymagając wydruku innego tj. za pomocą drukarki igłowej naraża się na
niepotrzebne koszty w postaci okresowej 2-3 razy w miesiącu wymiany taśmy barwiącej do
drukarki, oraz na stosowanie wyłącznie jednego typu drukarki, który ze względu na
przestarzała konstrukcje jest produkowany tylko przez nieliczne firmy.
Norma PN EN 285 odnosząca się do sterylizatorów parowych na którą powołuje się
Zamawiający dopuszcza stosowanie wydruku termicznego
6. Prosimy o doprecyzowanie czy wprowadzone dane w sterowniku przez Użytkownika w
skutek awarii zasilania elektrycznego mają zostać zapamiętane ?
7. Czy Zamawiający poprzez niezależne układy czujników do sterownia procesu rozumie Pomiar i rejestracja parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych
źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika
temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura lub ciśnienie płaszcza.?
8. Prosimy o dopuszczanie sterylizatora o wymiarach 996x1954x1336 (Szer.xWys.xGłęb.).
9. Czy w związku z tym, iż Zamawiający przewiduje zasilanie wytwornicy pary z stacji
odwróconej osmozy wymaga również aby instalacja wodno- parowa była wykonana ze stali
nierdzewnej bez użycia materiałów typu mosiądz, miedź, które wchodzą w reakcję z parą
pozostawiając brunatny osad na ścianach komory, sterylizowanym materiale oraz niszcząc
instalację sterylizatora?
ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 3. Dopuszcza.
Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 5. Dopuszcza.
Ad. 6. Tak.
Ad. 7. Tak.
Ad. 8. Dopuszcza.
Ad. 9. Dopuszcza.
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PYTANIE:
1. Czy zamawiający dopuści autoklawy bez przewężenia komory?
2. Czy zamawiający dopuści grubość ścian komory do 8mm?
3. Czy zamawiający dopuści komorę z pełnym płaszczem?
4. Czy zamawiający dopuści szerokość autoklawów do 1450 mm przy posiadaniu dostępu
serwisowego od przodu co daje szerokość zabudowy 2 autoklawów z przestrzenia serwisową
do 2900mm?
ODPOWIEDŹ:
Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.
Ad. 4. Dopuszcza.
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