Warszawa, dnia 06.02.2015 r.
TA/ZP-4/2015
Wykonawcy
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę przelotowego autoklawu z wyposażeniem
WYJAŚNIENIA
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące
informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:
Pytanie 1
Dotyczy wymaganych parametrów technicznych autoklawu punkt 1 i 2
Wnosimy o dopuszczenie autoklawu, o wymiarach zewnętrznych zgodnych z opisanymi
w SIWZ oraz wewnętrznych wymiarach komory cylindrycznej: średnica 500 x głębokość
750 [mm].
Uzasadnienie: Parametry oferowanego przez nas urządzenia nieznacznie odbiegają od
SIWZ i nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia oraz ergonomię
pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane przez Wykonawcę wymiary wewnętrzne
komory cylindrycznej, przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych określonych w SIWZ.
Pytanie 2
Dotyczy wymaganych parametrów technicznych autoklawu punkt 1 i 2
Wnosimy o dopuszczenie autoklawu, o wymiarach zgodnych z opisanymi w SIWZ oraz
komorze prostopadłościennej o wewnętrznych wymiarach: szerokość 320 x wysokość
350 x głębokość 640 [mm].
Uzasadnienie: Komora prostopadłościenna zapewnia znacznie większą efektywność
wykorzystania pojemności komory, co znacznie wpływa na komfort i wydajność pracy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SIWZ.
Pytanie 3
Czy pod pojęciem „drzwi autoklawu ryglowane automatycznie” zamawiający rozumie
drzwi, które zostaną zaryglowane automatycznie po lekkim dociśnięciu łokciem lub
ramieniem bez konieczności ich dotykania dłonią? Automatyczny system ryglowania
bez potrzeby używania dłoni i ręcznego zakręcania jakichkolwiek mechanizmów jest
zalecany ze względu na ryzyko, że dłoń operatora mogłaby pozostawić na powierzchni
drzwi, dźwigni czy klamek niebezpieczne i niewidoczne zanieczyszczenia
mikrobiologiczne?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prawidłowe zrozumienie wymogu szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
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Pytanie 4
Czy zamawiający wymaga aby wskazane w wymaganiach prace konserwacyjne
(wymiana filtra i uszczelek) były możliwe do wykonania bez potrzeby rozkręcania
obudowy lub otwierania drzwiczek czy pokryw serwisowych za którymi znajdują się
także inne, często niebezpieczne podzespoły (np. obwody elektryczne, pompy,
elektronika, wytwornica pary itp.? Otwieranie przestrzeni serwisowych za którymi
znajdują się inne niż filtr czy uszczelka podzespoły powinno być zawsze powierzane
osobom posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisu autoklawów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych w
opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5
Czy zamawiający wymaga aby instrukcję wymiany filtra i uszczelek dostarczyć wraz z
ofertą jako załącznik?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia instrukcji wymiany filtra i uszczelek wraz z
ofertą.
Pytanie 6
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie §1 o
dodatkowy punkt, w którym zostaną określone zasady powiadamiania Wykonawcy o
konieczności przesunięcia terminu realizacji zadania tak, aby Wykonawca mógł
odpowiednio wcześnie przygotować się do przesunięcia terminu produkcji przedmiotu
umowy lub w przypadku gdyby nie było to możliwe aby mógł odpowiednio przygotować
się do magazynowania przedmiotu umowy? Proponujemy następującą treść takiego
dodatkowego punktu: „§ 1 pkt 6. Zamawiający w razie konieczności przesunięcia
terminu realizacji (opisanej w pkt. §1 ust. 4) zobowiązuje się poinformować o tym
wykonawcę najpóźniej w ciągu 30 dni przed wcześniej uzgodnionym terminem
realizacji.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie § 1 o dodatkowy punkt.
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