
Samodzielny Publiczny Za,l<lnd Opieki Zd rowotnej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: sterylizacj a I 15412016l 6 Siedlce dnia: 201 6-10-21

ODPOWIEDa
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, i2 w dniu 2016-10-19 do Zamawiaj4cego wplyngla proSba o wyjaSnienie

zapisu specyfikacji istotnyih warunkow zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonyrn na podstawie

przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiei't Publicznych (Dz. U, 22015 r. poz.

2164 zpoLn. zm,) w trybie przetarg nieograniczony> na:

Modernizacja Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce,

TreS6 wspomnianej proSby jest nastgpuj4ca :

Pytania doty cz4: Steryl izator p I azmowy
1. Czy zamawiaj4cy dopu6ci sterylizator plazrnowy o pojemnorici uZytkowej komory 47 litry?
2, Czy zamawiaj4cy dopuSci sterylizator plazmowy o dlugoSci komory 624 nm?
3. Czy zamawiaj4cy dopuSci sterylizator plazrnowy o szerokoSci kornory 420 mm?
4. Czy zamawiajqcy dopuSci sterylizator plazmowy o wysol<oSci komory 180 mm?
5. Czy Zamawiaj4cy dopuSci trz4dzenie wyposazone w bezpieczny system podawania czynnlka
sterylizuj4cego odbywaj4cego sig automatyczni, wymagaj4cego jedynie usunigcia pojemnika ze

sterylizatora przez personel?
6. Czy zamawiajqcy dopu6ci wz4dzonie kt6re nie ma mozliwoSci pozostawienia w pojemniku
czynnika sterylizuj4cego.Caly czynnih sterylizuj4cy z naboju jest przechowywany w rezerwuarze w
urz4dzeniu?
1. Czy zamawiaj1cy dopu6ci wz4dzenie o mocy call<owitej 3100W?
B. Czy zamawiaj4cy dopuSci urzqdzenie o mocy catlcowitej 3400W?
9. Czy zamawiaj4cy dopu5ci sterylizator o gtgbokoSci 129 mn umoZliwiaj4cy estefyczn4
zabudow g w e wngce po siad anej pr zez Zamaw i aj 4ce go

Pytania dotycz4 sterylizator parowy 6 jednostek wsadu zgodr-rych z normq PN-EN 285/EN 285

10. Czy zatnawiaj4cy dopu$ci sterylizator o pojemno(ci 6 jednostek wsadu zgodnych z norm4 PN-
EN 285/EN 285 i pojemno6ci uzytkowej komory 430 litry?
1 1. Czy Zamawiaj4cy dopr,L6ci dostarczenie przyl<tadowych wydrr"rk6w po ocenie i wyborze
naj korzystn iej szej oferty ?

12. Czy Zamawiaj4cy dopr"rSci automatyczn4 archiwizacjg w pamigci sterownika min. 200
raport6w przebiegu cykli sterylizacji z mozliwo6ci4 odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania,
zapisu poprzez port USB na zewnEtrznym no6niku pamigci, wydruku na wbudowanej drukarce
sterylizatora, wydruku na drukarce zewnEtrznej? Zamawiaj4cy wymaga dostarczenia oprogramowania
do zarzydzania Centraln4 Sterylizatorni4 w kt6ryrn nastgpuje arc[iwizacja historii i z praktycznego
punktu widzenia nie rna potrzeby archiwizacji tak duzej ilo5ci cykli w pamigci sterylizatora. Zapis
zapropon ow any przez Zatnaw i aj 4ce go m oze o gr ani czac u czc i w 4 kon kuren cj g.
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13. Czy Zamawiaj4cy dopuScr program diagnostyczny przedstawiaj4cy podgl4d pracy
podzespol6w i czujnik6w. Podgl4d pracy wy6wietlany w formie listy wszystkich podzespol6w i
czujnik6w z mo2liwo6ci4 testorvania (ftrnkcja wl4czlwyl4cz). Jest to rozwi1zanje r6wnowazne do

opisanego przez Zamawiaj 4ce go.

14. Czy zamawiaj4cy dopuSci wz4dzenie spelniaj4ce r6wnowazne wymaganie: wewngtrzna
instalacja pary wodnej wykonana ze stah kwasoodpornej, zawory z napgdern pneumatycznym,

instalacja wewngtrzna zlatwyn dostgpern do szybl<iego demontaZu fragrnent6w instalacji?
15. Czy zamawiaj4cy dopuSci do zaoferowania sterylizator z wodowskazem umieszczonym w
przestrzeni technicznej sterylizatora z dodatkow4 sygnalizacj4 w postaci alarmu niskiego poziomu

wody zasilaj4cej wytwornice pary?
16. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci sterylizator z sterownil<iem mikroprocesorowym wyposazonym w
kolorowy ekran dotykowy umieszczorlyln na ergonomicznej wysokoSci nad drzwiarni komory?

Pytania dolyczq sterylizator parowy 4 jednosthi wsadu zgodnych z nonl4 PN-EN 285/EN 285

11. Czy Zanawiaj4cy dopuSci dostarczenie przykladowych wydruk6w po ocenie i wyborze
n aj korzystn i ej szej oferfy?
18. Czy Zamawiaj4cy dopu5ci automatyczn4 archiwizacjg w parnigci sterownika rnin. 200

raport6w przebiegu cykli sterylizacji z rnoZliwoSci4 odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania,
zapisu poprzez port USB na zewnEtrznyrn noriniku pamigci, wydruku na wbudowanej drukarce
sterylizatora, wydruku na drulcarce zewngtrznej? Zamawiajqcy wymaga dostarczenia oprogramowania

do zarz4dzania Centraln4 Steryiizatorni4 w kt6rym nastgpuje archiwizacja historii i z praktycznego
punktu widzenia nie ma potrzeby archiwizacji tak du2ej iloSci cykli w pamigci sterylizatora. Zapis
zapropof row any pr zez Zamaw iaj qce go lnoze o gr aniczac uczciw 4 kon kurencj g.

19. Czy Zamawiaj4cy dopr"r6ci program diagnostyczny przedstawial1cy podgl4d pracy

podzespol6w i czujnik6w. Podgl4d pracy wyiiwietlany w forrnie listy wszystkich podzespol6w i

czujnik6w z mozliworici4 testowania (funkcja wl4czlwyl4cz). Jest to rozwiqzanie r6wnowazne do

op i sanego przez Zatnaw iaj qcego.

20. Czy Zatnawiaj4cy dopr"r6ci progfam diagnostyczny przedstawiaj4cy podgl4d pracy

podzespol6w i czujriik6w. Podgl4d pracy wySwietlany w fomie listy wszystkicli podzespot6w i

czujnik6w z mozliwo6ci4 testorvania (funkcja wl4czJwyl4cz). Jest to rozwi1zanie r6wnowaLne do

op isanego przez Zamawiaj 4cego.
21. Czy zamawiaj4cy dopu6 ci wz4dzenie spehriaj4ce r6wnowazne wymaganie: wewnEtrzna

instalacja pary wodnej wykonana ze stalikwasoodpornej, zawory z napgdem pneumatycznym,

instalacja wewngtrzna zlatwynt dostgpern do szybkiego demontazu fragment6w instalacji?
22. Czy zamawiaj4cy dopuSci do zaoferowania sterylizator z wodowskazem umieszczonym w
przestrzeni technicznej sterylizatora z dodatkow4 sygnalizacj4 w postaci alarmu niskiego poziomu
wody zasilaj4cej wytwornice pary?
23. Czy Zamawiaj4cy dopuSci sterylizator z sterownikiem mikroprocesorowym wyposazonym w
kolorowy ekran dotykowy umieszczorlym na ergonomicznej wysokoSci nad drzwiami komory?

Pytan i a doly czy: rnyj n i a dezynfel<tor6w
24. Czy Zamawiaj1cy dopu6ci lvySwietlar-rie nazwy progralxLl, przebiegu progralnLl, temperatury i

komunikat6w na 2-liniowym wySrvietlaczu tel<stowym w jEzyl<Lr polskirrl
25. Czy Zamawiaj4cy dopr-rSci urz4dzenie z min. 16 stalych program6w fabrycznych, w tym w
jednej sztuce myjni-dezynfektora zainstalowany fabrycznie program do usuwania lnocno

utwardzonych i przywieraj4cych zabrudzot'r? Opisane w SIWZ rozwi1zanie wskazuje rozwi4zanie
firmy Miele co narusza zasady konkurencji.
26. Czy zamawiajqcy dopu6ci trz1dzenie 220 programami zainstalowanymi fabrycznie z
mo2liwo6ci4 zapisania w parnigci 20 program6w uzytltownika
27 . Czy Zamawiajqcy odst4pi od wymogu automatycznego systenru rozpoznawania w6zk6w oraz

wyposazenia w6zk6w w ten systerl poniewaz jest rozwi4zalieur drogim i rnalo praktycznym w
uzytkowaniu myjni.
28, Czy zamawiaj4cy dopu6ci rnyjnig z jedna,pompq obiegow4 o wydajnoSci 700 l/min
zapewniaj4c4 efektywny natrysk i mycie?
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29. Czy zamawiaj}cy dopuSci myjnie z jednym agregatem susz4cym zapewniaj4cym efektywne
suszenie?
30. Czy zamawiaj4cy dopu5ci rnyjnie o mocy max 13,5 kW?

Pytania dotycz4 sterylizator parowy 4 jednostki wsadu
3 1. Czy Zamawiaj}cy dopu6ci steryhzatory parowe wyposazone w 2 zawory bezpieczehstwa, 1

wsp6lny dla komory i plaszcza oraz oddziehry dla wytwornicy ? Taka konstrukcja jest akceptowana
przezUDT i stosowana gdy parawodna dostarczanajest do komory poprzezptiszLz,nie ma wtedy
mo2liwo6ci aby ci5nienie w korlorze bylo .vqilsze ni2w plaszczu.
32' Prosimy o odst4pienie od wymogu wewngtrznej instalacj i z przylqczami klamrowymi lub
uszczeg6lowienie zapisu , tzn. ktore elementy rnaj 4 posiad a(, tal<ie przyl4cza ?
33. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci sterylizatory parowe bez systemu odgazowania wody zasilaj4cej
wytwornicA pary, kt6ry stosowany jest w stelylizatorach o przestarzalej konstrukcji ? Nowoczesny 

-

przebieg procesu sterylizacji jest n iewrazliwy na ewentualne wystgpowan te gazow
niekondensowalnych w wodzie za$lajqcej.
34. Czy Zatnawiaj4cy dopr-rSci wyl4czniki bezpieczeistwabezpod6wietlania lLrb wyjaSni w jaki
spos6b podSwietlenie polepszy bezpieczeristwo lub usprawni pracg ?
35' Czy Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu wyl4cznil<a na panelu czolowym urzqdzenia?
Wyl4cznik gl6wny powinien byc zlokahzowany W pewnym oddaleniu od uiz4dzenl.a ze wzglgdow
bezpieczeristwa. Ewentualne arvarie tego typu urzEdzef nog4wi4zai sig z wyciekiern gor4cej wody
lub pary zatembezzasadne jest podchodzenie do wz}dzenia aby je wylqczyc.
36. W zwi4zku z wymogiem posiadania przez sterylizatory parowe program6w sterylizacyjnych
134"C oraz l2l', czy Zamawiaj4cy wymaga program6w testowych Bowie'Dick a d)a 134,C i 721,,c ?
Wg normy PN-EN 285 test Bowie-Dickanale2y przeprowadzic przedkaadymtyp.* programu, kt6ry
bgdzie uirywany. Patrz PN-EN2B5 pkt,7.1.13 oraz7l.3.
37 , Czy Zamawiaj4cy dopurici sterylizatory parowe Z programem diagnosty cznym zwizualizacj1
dzialania elementow wykonawczych na obudowie sterownika oraztTaelernentach wykonawczych, 

- -

inforrnacji o usterkach sterylizatora, potrzebie Wykonania przegl4dttechnicznego? W przypadku
winalizacji na ekranie urz}dzeria co najwyzej jest inform acja, 2e dane wyjScie iostalo wysterowane,
brakuje natomiast informacji o rzeczywistej leakcji danego elementu.

Pytania doty czy: rnyj n i a dezynfel<tor.6w
38. Czy Zamawiaj1cy dopurici myjnie - dezynfektory z drzwiad szklanymi otwieranymi
automatycznie ?

39. Czy Zamawiaj4cy dopu6ci myjnie - dezynfekto ry z grzalkami w komorze spustowej ?
40. czy zamawiaj4cy dopurici rnyjnie - dezy'fektory z ekranern dofykowym ?
4l ' .Czy Zamawiaj4cy dopr-rSci rlyjnie - dezynfel<to ry Z to programarni fabrycznie zainstalowanymi
z mozliwoSci4 czg$ciowej edyc.ji oraz z rnozliwoSci4 zapisania l<olejnych 30 piogram6w
42. Czy Zamawiajycy dopuSci myjnie - dezynfel<to ry z jedn4 pomp4 obiegow4 o wydajno5ci
295llmin?
43. czy zamawiaj}cy dopusci myjnie - dezynfektory z jednyrn agregatem susz4eym ?
44. , Czy Zamawiaj4cy dopu6ci myjnie - dezynfekto ry, l<tore bez

D oty czy myj ni ultradzwigkowej .

45. Czy Zamawiaj4cy dopuSci myjnig uJtradZwigkow4 z pulsacyjnym ptukaniern kanal6w narzEdzt
kaniulowanych o parametrach ;

- Myjnia ultradZwigkowa przeznaczona do rnycia ultradzwigkowego rmLrzgdzi kanatowych oraz
instrument6w chirurgicznych

- u rz4dzenie wo ln o stoj 4ce, nastolow e, f abry cznie n owe, rok proclukcj i 20 l 6
- PojemnoSi kornory: 25 litr:6w (objgto6i roztwolu: 20 litr6w)
- Komora myjni, pokrywa orazkosz zaladowczy wyl<onane ze stali kwasoodpornej
- Wymuszony przeptyw pLrlsacyjny przezwszystkie podl4czone kanaly wewngtrzne mytych

narzEdzi jednoczeSnie

- Brak automatycznego sputstt-t roztworu z komory urz4dzetia, mozliwo66 wielokrotne go u\cia
raz sporz4dzonego roztworu w komorze myjni
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- Czujnik otwarcia pokrywy, powoduj4cy wyl4czenie Lrltradzwigk6w i restart cyklu mycia po

zamknigciu pokrywy
- Czujnik poziomu roztworll roboczego
- Wspomaganie otwierania pokrywy myjni silownikiern pneumatycznym
- Kosz zaladowczy z moZl iwo6c tE podl4czenia do 12 narzgdzi kanalowych
- MozliwoS6 umieszczenia dw6ch tac DIN 1i 1o wymiarach 480x250x50 mm w koszu

zal adow czy m ur z4dzen ia
- Szybkie opr6znianie komory za pomoc4 pompy spustowej
- MozliwoSi opr6znienia l<omory podczas braku zasilania lub awarii urz4dzente poprzez

manualny zaw 6r spustowyrn
- Sterowanie mikroprocesorowe
- Panel steruj4cy na przedniej Sciance nrz4dzeniawyposazony w dwurzgdowy wy6wietlaczLCD i

klawiaturg membranow4
- Mo2liwoS6 regulacji czasLl procesu od 3 do 25 minut
- MoZliwo66 regulacji temperatury roztworn roboczego od 16 do 54 "C
- WySwietlane inforrnacje na ekranie urz4dzenia; czas do korica procesll, temperaturze roztworu

podczas cyklu, aktualna godzina
- Zasilanie elektryczne.230V,50 Hz
- Maksyrnalna pobierana moc szczytowa 1800 W
-UrzEdzenie zgodne z dyrel<tyw4 93l42IEF,C
- W zestawie: ZewnEtrn a drukarka termiczna z wydrukiem w jgzyku polskim, stolik ze stali

kwasoodpornej pod myjni4,2 pistolety selecta, l<oszzaladowezy zrozdztelaczem, 12 wgzyk6w
podl4czeniowych z koric6wkan-ri [uer, 6 tr6jnik6w, 10 adapter6w o r62nych drednicach do narzgdzi
bezprzyl4czy luerowych, w4Z odplywowy, Zestaw filtr6w kornory ?

46. Czy w wymaganych przezZanawial4cego dokunrentach (opisy, fotografie lub inne podobne
materiaty) potwierdzaj4cych spelnienie wymagari okreSlonych w zalqczniku nr 4 i 4A do SIWZ nalezy
potwierdzii i czytelnie ozuaczyc spelnienie kaZdego z tych wymaganych parametr6w w zal4czonych
dokumentach?

Sterylizator parowy o pojemnoSci 4 JW
47. Czy Zamawiaj4cy dopudci sterylizator parowy zprzestrzeni4 serwisow4 dostgpn4 od strony
zaladowczej z lewej strony konrory? Takie rozwi4zanie zrnniejszy og61n4 szeroko66 zabudowy dw6ch
sterylizator6w parowych dzigki zastosowanir"r wsp6lnej przestrzeni technicznej?

Stacja uzdatniania wody
48. Czy Zamawial4cy dopr-rSci zmiany rv skladzie stacji uzdatniania wody z zachowaniem
wymaganych wydajnoSci wody dernineralizowanej i zrnigkczonej pokrywaj4cezapotrzebowanie
oferowanychurz4dzen i innego wyposazenia CS oraz jako6ci wody demineralizowanej zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy PN-EN 285 / EN 285?

49. Czy pomieszezenie, w l<t6rym ma zosta6 zarnontowana stacja uzdatniania wody bgdzie
przygotowane do jej tnontazn i bgclzie zawtet'alo wszystkie instalacje zasilaj4ce stacjg uzdatniania
wody, elektryczne i wodno-kan a\rzacylte wynagane do uruchomienia stacji uzdatniania wody,
przynajmniej na dwa tygodnie przed dat4 odbioru wymagan4 przez Zamawiaj4cego tj.09.12.2016 r.?

Umowa $6, pkt. 7

50. Prosimy o doprecyzowanie czy Zanawiaj4cy wymaga aby przegl4dy techniczne w okresie trwania
gwarancji zawieraly koszty dojazdu technika serwisu r wykonania przegl4du czy r6wnieL koszly
czg\cil material6w eksp I oatacyj nych takich j ak u szczelki, fi ltry, itp. ?

51. Prosimy o doprecyzowanie czy wszelkie prace budowlano-instalacyjne dostosowuj4ce
pomieszczenia remontowanej centralnej steryl izatorni do rnontazu nowych urz4dzeh bgd4 po stronie
finny budowlanej? Dostawca \ /yposaZenia technologicznego przekale firmie budowlanej wszelkie
niezbgdne materialy do przygotowania pomieszczen oraz wykonania instalacji zasilaj4cych w
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budynku (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sprgZonego powietrza i wer-rtylacj i) orazbEdzie
sprawowal nadz6r nad wyl<onaniern tych prac.

Stanowisko (wyjaSnienia) Zamatviaj4cego w plzedmiotowej l<westiijest nastgpuj4ce:

Odpowiedzi dot)rcz4 : sterylizator plazrnow),
Ad. L Nie, zgodnie z SIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga pojemnoSci uzytkowej komory min. 50 litr6w, tzn. pojemno6ci do
wykorzystantaprzez wsad a nie pojemno6ci calhowitej komory.
W zwi4zku z odpowiedzr4na pytanie nr l, Zamawiaj4cy wyl<re6la z opisu sterylizatora plazmowego
stwierdzenie: ,,minimalne wyrniary komory 650 x 450 x 200 mm (dxsxw)", pozostale zapisy pozostaj4
bezzmian.

4d.2,3, 4. Tak, pod warunkiern, 2e spelni wymogi okre6lone w Ad. 1.

Ad. 5. Tak,Zamawiaj4cy dopuszczatakie rozwi4zanie pod warunkiem, ze pojedynczy pojemnik z
czynnikiem sterylizacyjn)lr-n w)zsf2rgza na ntin. 5 standardowych cykli sterylizacji.

Ad. 6. Nie, zgodnie z SIWZ,
Wykonawca nie podal w jal<i bezpieczny spos6b jest usuwany czynnik sterylizuj4cy z naboju, kt6ry
jest przechowywany w rezerwuarze w urz1dzenit.

Ad.7 i 8. Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza, wz4dzenie o mocy calkowitej do 3,5 kW.

Ad, 9. Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza sterylizator plaznrowy, l<t6rego wymiary zewngtrzne wynosz4
maksymalnie 800 x 1100 x 2200 mn (sxgxrv).

Odpowiedzi dotycz4 ster),lizator parow)z 6 JW
Ad, 10. Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza.

Ad. 11. Nie, zgodnie zSIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga przykladowych wydrr,rk6w zrzeczywistych program6w sterylizacji w celu
oceny spelnienia tego wymagania zapisanego w SIWZ.

Ad. |2. Tak, Zamawiajqcy dopuszcza.

Ad. 13. Nie, zgodni e z SIWZ.
Program diagnostyczny, kt6rego oczelcuje Zatnawiaj4cy ma by6 prosty i czytelny dla uzytkownika.

Ad. 14. Nie, zgodniezSIWZ.

Ad. 15. Tak, Zamawiajqcy dopuszcza tal<ie rozwi4zanie pod warunkiem sygnalizacj i alarmu niskiego
poziomu wody zasilaj4cej wytwornicg pary na ekranie dotykowyrn sterownika.

Ad. 16. Nie, zgodnie zSIWZ.

Odpowiedzi dotvcza sterylizator: parow), 4 JW
Ad, 17. Nie, zgodnie zSIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga przykladowych wydruh6w zrzeczywistych program6w sterylizacji w celu
oceny spelnieniatego wyrnagarria zapisanego w SIWZ.

Ad, 1 8. Tak, Zatnawiaj4cy dopurszcza.



Ad, 19 i 20. Nie, zgodnie zSIWZ.
Program diagnostyczny, kt6rego oczekuje Zamawiaj4cy ma byi prosty i czytelny dla uzytkownika,

Ad,21. Nie, zgodnie z SIWZ.

Ad.22,Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza takie rozwi4zanie pod warunkiem sygnalizacji alarmu niskiego
poziomu wody zasilaj4cej wytwomicg pary na ekranie dotyl<owym sterownika.

Ad. 23. Nie, zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi do8cz4ce myini-de4,nfektora
Ad.24.Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza, informacje na wySwietlaczu musz4 byi czytelne

Ad. 25. Tak, Zamawiaj4cy dopr-Lszcza takie rozwi4zanie pod warunkiem potwierdzenia jego
r6wnowaZnoSci i skutecznoScioczyszczania jak np. w nadtlenku wodoru, odpowiednim wynikiem
badah lub publikacj 4niezaleltej instytucji.

Ad.26.Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza pod warunkiem, ze zostan4 spelnione pozostale wymagania
dotyczqce program6w zapisane w SIWZ, a mianowicie, w jednej myjni bgdzie zainstalowany
fabrycznie i zwalidowany proglain do usuwania mocno utwardzonych i przywieraj4cych zabrudzeh
np. zuLyciem nadtlenku wodoru ze zbiornikiem do jego bezpieaznego dozowania lub kaZde inne
rozwi4zanie r6wnowazne pod warunkiern potr,vierdzenia rownowaznoSci i slcutecznorici oczyszczania
jak np. w nadtlenku wodorlr, odpowiednim wynil<iem badari lub publikacj4 niezalelnej instytucji.

4d.27. Nie, zgodnie zSIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga autotnalycznej identyfikacji w6zk6w wsadowych iwyboru programu w celu
ograniczenia blgd6w obstugi podczas wyboru i uruchamian ia program ow. ZamawiajEcy nie zgadza sig
z twierdzeniem Wykonawcy jalcoby takie rozwi4zanie bytro malo praktyczne, poniewaLtakie
rozwi4zanie w duzym stopniu ulatwia i przyspiesza pracA personelu oraz eliminuje ewentualne blgdy
obslugi.

Ad 28. Nie, zgodnie z SIWZ.

Ad. 29. Nie, zgodnie z SIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga min.2 agregat6w susz4cych, poniewaz wymaga r6wniez oddzielnych
niezaleLnych obwod6w mycia lv w6zku wsadowym i rnyjni-dezynfektorze, a wigc r6wniez dw6ch
obwod6w suszenia w w6zku wsadowym i w myjni-dezynfektorze w celu skutecznego azarazem
kr6tkiego czasowo suszenia wylob6w w calej komorze myj ni-dezynfektora. Ponadto, w przypadku
awarii jednego zagregat6w, tal<ie rozwi4zanie daje rno2liwoS6 w dalszym ci4gu eksploatacji myjni-
dezynfektora i suszenia wsadu przy pomocy drugiego agregatll.

Ad, 3 0. Tak, Zamawiaj 4cy dopuszcza.

Dotvc4v sterylizator6w parowlzch 4 JW i 6 JW

Ad 31. Tak, Zamawiaj1cy dopuszcza tal<ie rozwtEzanie.

Ad. 32. Nie, zgodnie z SIWZ.
Zamawtajqcy nie stawia wynragati, kt6re elementy rnaj4 posiadad przyl4cza klamrowe, leczwymaga
aby instalacja wewngtrznapary wodnej posiadala takie przylqcza do szybkiego demontazu
fragment6w instalacj i bez vLy ci a narzgdzr.

Ad. 33. Nie, zgodnie zSIWZ.
W celu usunigcia gaz6w z wody demineralizowanej zasilaj4cej wytwomicg pary, aby te gazy nie
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dostawaty sig wraz z par4 wodn4 do komory sterylizatora powinno stosowai sig jej odgazowanie.
Stwierdzenie Wykonawcy, ze stelylizatory parowe posiadaj4 taki wyrnagany system s4 przeslarzale

bez podania uzasadnienia technicznego jest nieuzasadnione. Takze stwierdzenie Wykonawcy,2e jego

,,nowoczesny przebiegprocesLl sterylizacji jest niewrazliwy na ewentualne wystgpowanie gaz6w

nieskondensowanych w wodzie zasilaj4cej" jest r6wniez niezasadne, poniewaz norma PN-EN 285/EN
285 wymaga stosowania testu BowieDick, kt6ry ma zazadanie m.in. wykrywai wystgpowanie takich
gaz6w w parze wodnej, kt6re s4 niepoZ4dane w procesie sterylizacjiw parze wodnej.

Ad. 34. Zamawiaj4cy dopuszcza wytr4czniki bezpieczerislwabez podSwietlenia tylko w przypadku gdy

na ekranie sterownika steryiizatora po stronie zaladowczel i wy6wietlaczu po stronie wyladowczej s4

jednoznaczne informacje o uzycir-t kaZdego taltiego wyl4cznika.

Ad. 35. Nie, zgodnie z SIWZ.
KaZde urz4dzenie na swojej obr-rdowie powinno posiada6 wyl4cznik elektryczr-ry, Natomiast
Wykonawca myli pojgcia wyl4cznika elektrycznego i wyl1cztlika gl6wnego, kt6ry sluzy do

calkowitego odl4czenia zasilania elektrycznego sterylizatoraw przypadku awarii lub czynnoSci

obslugowych lub dhrgotrwalego postoju.

Ad. 36. Zanawiaj4cy wymaga programll Bowie-Dicl< na 1340C, 3,5 min.
Przytoczone przez Wyl<ollawcQ punkty noriny PN-EN 285 dotycz4wsl<aznika chemicznego do testu
Bowie-Dick oraz procedury przeprowadzenia takiego testr,r.

Ad,37, Nie, zgodnie zSIWZ.
Zamaw i aj 4cy wymaga aby p lo gram diagno styc zny byl z w izual izacl q dzialania e lement6w
wykonawczych, informacji o usterkach i potrzebie przegl4d6w na ekranie sterownika i byl gl6wnie
przeznaazotry dla uZytl<owniha. Wrztahzacja dzialaila element6w wykonawczych na obudowie
sterownika i na elementach wyl<onawczych wi42e siE z wejdciem do przestrzeni technicznej
sterylizatora, dostgpem do szafy sterowniczej czyli gl6wnie s4 to dzialaniazastrzehone dla
autoryzowanego serwisr-r lub pracownika z uprawnieniani i posiadaj4cego odpowiedni4 wiedzE.

Dot-vczy rnyj ni-dezynfektor6w

Ad, 38. Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza pod warunkiem,2e Wykonawca dostarczy razem z myjniami co

najmniej 4 w6zki zaladowcze/transportowe clo w6zk6w wsadowych.

Ad. 39. Nie, zgodnie zSIWZ. Zamawiaj4cenu zale2y aby l<onrora spustowa byla latwa do

rutynowe go o czy szczania z zan ie czy szczei.

Ad. 40. Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza.

Ad. 4 1 . Tak, Zamawiaj 4cy dopuszcza pod warunkiem, 2e zostan4 spelnione pozostale wymagania
dotycz1ce program6w zapisane w SIWZ, a mianowicie, w jednej myjni bgdzie zainstalowany
fabrycznie i zwalidowany progran do usuwania mocno utwardzonycli i przywieraj4cych zabrudzeh
np. zuLyciem nadtlenku wocloru ze zbiolnil<iem do jego bezpieanlego dozowania lub kazde inne
rozwi4zante r6wnowazne pocl walunkierl potwierdzenia rownowa2uoSci i skuteczno(ci oczyszczania
jak np. w nadtlenku wodotu, odpowiednirn rl,ynil<iem badari lub pLrblikacj4 niezale|nej instytucji.

Ad,42. Nie, zgodnie zSIWZ.

Ad.43. Nie, zgodnie zSIWZ.
Zamawiaj4cy wymaga min. 2 agregat6w snsz4cych, poniewa2 wymaga r6wniez oddzielnych
niezaleanych obwod6w mycia w w6zku wsadowyrl i myjni-dezynfektorze, a wigc r6wniez dw6ch
obwod6w suszenia w w6zku rvsadowyn i r,v myjni-dezynfektorze w celu skutecznego a zarazem

kr6tkiego czasowo suszenia w)irob6w w calej komorze rnyjni-dezynfektora. Ponadto, w przypadku
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awarii jednego zagregat6w, takie rozwi4zan)e daje moZliwoS6 w dalszym ci4gu eksploatacji myjni-
dezynfektora i suszenia wsadu przy pomocy drugiego agregatu.

Ad. 44. Tre66 pytania niedokoriczona i wobec tego nie llozna udzielii odpowiedzi.

Dotyczy myj ni ultradZwiQkowej

Ad. 45. Nie, zgodnie zSIWZ.
Wymagana myjnia ultradZwigkowa opisana w SIWZ rna sluzyd do wstgpnego mycia i dezynfekcji
ws4'stkich narzEdzi, kt6re rnog4 by6 myte w ten spos6b.
Narzgdzia kanalowe bgd4 rnyte i dezynfekowane termicznie lub chemiczno-termicznie w myjniach-
dezynfektorach i w w6zku wsadowym opisar-rym w lp. 5.3 zal4cznika nr 4 do SIWZ.

Ad.46.Tak, Zamawiaj1cy wymaga oz:naczenia (np. markerem zakre6laj4cym) parametr6w
potwierdzaj4cych spelnienie wymagafi opisanych w zal4cznikach nr 4 | 4A do SIWZ.

Ad. 47 .Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza.

Ad. 48. Tak, Zamawiaj4cy dopuszcza pod warunkiem, 2e dostarczona przezWykonawcg stacja
uzdatniania wody bgdzie produkowala wodg demineralizowan4 i zmigkczon4 w iloSci oraz o
p arametrach okre S lony ch pr zez Zamawiaj 4c e go.

Ad. 49. Tak.

Ad, 50. Zamawiaj4cy wymaga aby okresowe przegl4dy techniczne wykonywane podczas trwania
gwarancji zawieraLy wszelkie koszfy zwi4zane z wykonaniem tego przegl4du wraz z okre6lonymi
przez producenta materialami zu?ywalnymi i eksploatacyjnymi do wymiany (bez Srodk6w
chemicznych, papieru do drukarek, ta(rn barwi4cych do drukarek, itp.).

Ad. 51. Wszelkie prace budowlano - instalacyjne, kt6re bgd4 rnialy na celu dostosowanie pomieszczef
do montazu wyposazenia technologicznego bgd4 po stronie firmy bLrdowlanej. Zgodnie z $ 2, pkt. 9
wzoru umowy, Wykonawca zobowi4zanv jest do Scistrej wsp6lpracy zfrcm4 wykonuj4c4 roboty
budowlane w Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce, w celu prawidlowego monta2u i

uruchomienia sprzgtu bgd4cego przedmioterx Lrmowy.

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamowieh Publicznych (Dz. U. 22015 r. poz.2164 zpoLn. zm.), stanowisko Zamawiaj4cego zostalo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6ryur przekazano SIWZ.

Zamawiaj4cy
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