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                                                                                                           Parczew, dnia  23.01.2012 
Sekcja Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/11/7/2011 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 EURO na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie 
do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych 
usług medycznych 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

        W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na 
poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 
      Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 1. STERYLIZATOR PRZELOTOWY PAROWY (2 szt.) 

Pytanie 1 Pojemność komory sterylizacyjnej 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego pojemność komory sterylizacyjnej wynosi minimum 

2 jednostki wsadu zgodnie z PN EN 285 (600x300x300 mm) jednocześnie spełniające punkt 3 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 2 Ładowność komory w standardowych jednostkach wsadu (300 X 300 X 600 mm).  Czy 

Zamawiający dopuści urządzenie którego pojemność komory sterylizacyjnej wynosi minimum 2 jednostki 

wsadu zgodnie z PN EN 285 (600x300x300 mm) jednocześnie spełniające punkt 3 ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 3 Docisk uszczelki drzwiowej ta pomocą pary nasyconej 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym docisk uszczelki drzwiowej następuje za pomocą 

sprężonego powietrza co powala na wydłużenie żywotności uszczelki do 3500 cykli?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 4 Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji z wbudowanej 

drukarki 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym na wbudowanej drukarce drukowany jest wydruk 

zapisujący wartości procesu w formie tekstowej oraz numerycznej?  

Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 5 Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10" 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel dotykowy z ekranem minimum 5,5" po 

stronie załadowczej?  

Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 6 Automatyczna archiwizacja raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez 
minimum 1 rok 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym archiwizacja parametru procesu następuje na 
zewnętrznym komputerze? 
Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
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Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 1.STERYLIZATOR PRZELOTOWY 
PAROWY (Tabela 2 )  
Pytanie 7 Przesuwne poziomo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po   
procesie 

Czy Zamawiający dopuści sterylizator w którym drzwi komory przesuwne są pion owo 
a wysokość załadunku komory nie przekracza 80 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 8 Docisk uszczelki drzwiowej za pomocą pary nasyconej  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym docisk uszczelki drzwiowej następuje za 
pomocą sprężonego powietrza co pozwala na wydłużenie żywotności uszczelki do 3500 cykli? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza żywotność uszczelki do 3500 cykli. 

 

Pytanie 9 Wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji 
z wbudowanej drukarki 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym na wbudowanej drukarce  drukowany jest 
wydruk zapisujący wartości procesu w formie tekstowej oraz numerycznej?  

Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 
Pytanie 10 Wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10".  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel dotykowy z ekranem minimum 5,5" 
po stronie załadowczej?  

Odpowiedź:  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 11 Automatyczna archiwizacja raportów i wykresów procesu  w sterowniku 
sterylizatora przez minimum 1 rok 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym archiwizacja parametrów procesu następuje 
na zewnętrznym komputerze?  

Odpowiedź:  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

Dotyczy Parametry techniczne urządzeń pozycja 2. MYJNIA -DEZYNFEKATOR DO NARZĘDZI, 
CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO   1 szt 

Pytanie 12 Wymiary gabarytowe bez szafki i z szafką (S x W  x G) 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 900 mm i głębokości 700 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 13 Temperatura sterylizacji 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o temperaturze dezynfekcji regulowanej do 93 st.C oraz 
temperaturze suszenia do 110st.C ? 

Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Podpisał:  
                                                                                                         Dyrektor  
                                                                                              Samodzielnego Publicznego  
                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                      w Parczewie  

                                                                                  mgr Janusz Hordejuk 

 


