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SW-EP.081.7.2022.MM.2    Warszawa, dnia  22 marca 2022 r. 
  
 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania  

 
 
Dotyczy: postępowania na „Zakup sterylizatora parowego wraz z osprzętem i 
instalacją” – sprawa nr EP/28/2022. 
 
Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Zakup sterylizatora parowego wraz z 
osprzętem i instalacją” – sprawa nr EP/28/2022, prowadzonym na podstawie na 
podstawie art. 6a ustawy z dnia 20.03.2020 r. o w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 
roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), wpłynęły do Zamawiającego 
zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  
 
Zamawiający, odpowiada na zadane pytania. 
Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach całkowitych 
1175x1850x1308mm? Uzasadnienie: po przeprowadzonej wizji lokalnej miejsca 
docelowej instalacji oraz drogi transportowej poprzez otwór okienny nie istnieje 
ograniczenie przy proponowanej przez Nas szerokości urządzenia. Na czas transportu 
będzie ono częściowo rozmontowane i wymiary będą niższe od wskazanych w opisie. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie aby komora była 
wytrzymała konstrukcyjnie o grubości 8mm ? Uzasadnienie: dzięki zastosowaniu 
grubszej ściany komora jest bardziej wytrzymała konstrukcyjnie, dzięki czemu 
producent udziela wydłużonego okresu gwarancji 15 lat na komorę oraz elementy 
spawane. 
Odpowiedź: Proponowana grubość komory wydłuży czas nagrzewania oraz 
uniemożliwi szybkie przejście z temperatury 134o C na 121oC. Zamawiający oczekuje 
gwarancji na całe urządzenie, a nie na poszczególne jego elementy. Wobec powyższego 
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.  
 
Pyt.3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z orurowaniem 
połączonym z sobą w sposób higieniczny z zachowaniem wszystkich norm 
konstrukcyjnych dla budowy sterylizatorów?  
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez wodowskazu na panelu 
czołowym ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt.5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w pompę 
próżniową ? Uzasadnienie: wymaganie systemu, mechanizmu wytwarzania próżni 
bardzo mocno ograniczy konkurencyjność ofert, ponieważ taki parametr wyróżnia 
konkretnego producenta urządzeń. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt.6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia bez układu odzysku ciepła 
z kondensatu do wstępnego ogrzania wody w wytwornicy w celu zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej. ? Uzasadnienie: oferowane urządzenie potrzebuje niższego poboru 
mocy całkowitej od wskazanego w specyfikacji. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt.7 Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było wyposażone we wspólny zawór 
bezpieczeństwa dla płaszcza, komory i wytwornicy ? Uzasadnienie: zastosowanie 
jednego, wspólnego zaworu bezpieczeństwa wpływa na obniżenie późniejszych kosztów 
eksploatacji urządzenia przy zachowaniu spełnienia wszystkich norma dla budowy 
sterylizatorów. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
Pyt.8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w sterownik z 
pamięcią 80 ostatnich cykli z możliwości zwiększenia ilości zapisanych danych 
historycznych poprzez zastosowanie pamięci przenośnej typu Pendrive ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pyt. 9Czy Zamawiający wymaga aby sterownik urządzenia po stronie załadowczej, 
wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej aktywnego ekranu  
minimum 7 cali , umieszczony z boku komory sterylizatora? Uzasadnienie: wpływa to na 
komfort pracy użytkowników oraz łatwą obsługę w rękawiczkach. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w 
zapytaniu ofertowym. 
 
Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania po stronie rozładowczej wyświetlacz 
diodowy z przyciskami ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
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Pyt.11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę pojemności 6 jednostek STU 
o wymiarach 660x660x1000mm o pojemności 434 L? Uzasadnienie: są to wymiary 
nieznacznie różniące się od wymaganych, które nie mają wpływu na pogorszenie 
przeprowadzanych procesów. Zamawiający wymaga również dostarczenia koszy 
sterylizacyjnych o wymiarach 580x280x260mm +/- 5mm, co również mieści 
proponowana przez Nas pojemność komory.  Każdy z producentów oferuje 
wyróżniające go parametry co ogranicza konkurencyjność składania ofert. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt.12 Czy zamawiający w celu obniżenia kosztów napraw wymaga aby sterylizatory 
posiadały uniwersalny sterownik PLC europejskiego producenta? Nie dopuszcza się płyt 
mikroprocesorowych produkowanych na specjalne dedykowane zapotrzebowanie 
jednego producenta urządzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 
Pyt.13 Czy zamawiający wymaga 15 letniej gwarancji na komorę i elementy spawane? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pyt.14 Czy zamawiający wymaga aby system załadunkowy opierał się na rolkach 
teflonowych aby w komorze nie było żadnych prowadnic, szyn itp. utrudniających 
czyszczenie. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
Pyt.15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania obcinarkę do rękawów papierowo-
foliowych powierzchnia tnąca 630mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pyt.16 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zgrzewarkę rotacyjną rolkową z 
zakresem temperatur zgrzewania 0-200oC? Uzasadnienie: stosowane powszechnie w 
placówkach medycznych materiały do zgrzewania pakietów stosuje się do temperatury 
około 180oC. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pyt.17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprężarkę cichobieżną śrubową 
olejową?  
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że  dostarczone powietrze będzie bezolejowe.  
  
Pyt. 18 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w punkcie 24 opisu wymagań 
technicznych ? Czujniki PT 1000 nie są czujnikami ciśnienia a temperatury. 
Odpowiedź: Nie popełnił.   
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Pyt. 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w czujniki 
temperatury PT100? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
Pyt. 20 Dot.: Załącznik nr 3 do SWZ: wzór umowy: § 5.  2. Sprzedawca zobowiązuje się 
w okresie gwarancji, do:  
3) wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego 
podzespołu  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 
3) wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego 
podzespołu  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, tym  samym § 5 pkt. 2 ppkt. 3 otrzymuje 
następujące brzmienie: "3)wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej 
naprawy tego samego podzespołu”. 
 
Pyt. 21 § 2.  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Kupującemu 
Przedmiotu Umowy, przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie do 
3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem realizacji umowy jest 
podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 
§ 2.  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania Kupującemu 
Przedmiotu Umowy, przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w terminie do 
4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Potwierdzeniem realizacji umowy jest 
podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  
Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie w 
konfiguracji wg. wymogów klienta. W czasie  pandemii popyt na sprzęt medyczny i 
urządzenia  używane w służbie zdrowia  uległ  zwiększeniu, a czas produkcji w tej branży 
uległ znacznemu wydłużeniu.  
Producenci sprzętu medycznego i urządzeń używanych w służbie zdrowia uzależnieni są 
również od swoich dostawców / kooperantów – tu również w wyniku pandemii mogą 
pojawiać się problemy z terminową realizacją zamówień. 
Termin realizacji do 4 miesięcy daje Wykonawcy  szansę na złożenie oferty i daje ew. 
gwarancję terminowego wywiązania się z umowy. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt. 22 -  Dot.: Załącznik nr 3 do SWZ: wzór umowy: 
§ 7. 1. Strony postanawiają, że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy w przypadku gdy:  
2) Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwającej    
    dłużej niż 7 dni;  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 
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§ 7. 1. Strony postanawiają, że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
Umowy w przypadku gdy:  
2) Sprzedawca dopuszcza się zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy trwającej    
    dłużej niż 30 dni;  
Uzasadnienie: 
W wyniku dwuletniej pandemii łańcuchy dostaw w wielu branżach uległy załamaniu w 
wyniku czego czas realizacji zamówień na sprzęt medyczny uległ wydłużeniu.  
Zmiana tego zapisu daje szansę Wykonawcy na realizację kontraktu mimo zdarzeń 
losowych np. związanych z brakiem np. podzespołów  elektronicznych. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pyt. 23 -  Dot. SWZ rozdział 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do 
występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany 
pieczątką imienną.  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 
5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do 
występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany 
pieczątką imienną bądź podpisem elektronicznym.  
Uzasadnienie: podpis elektroniczny jest uniwersalnym narzędziem stosowanym w 
zapytaniach ofertowych. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 
 
Pyt. 24 -    Dot. SWZ rozdział 12 WYKAZ DOKUMENTÓW: 
a) Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta;  
Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego zapisu. 
Uzasadnienie: deklaracja zgodności CE jest wydawana przez producenta z chwilą 
wyprodukowania danego urządzenia.  
Odpowiedź:  Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa pkt. 12 pkt. 1a. 
                
Pyt. 25 -  Dot. załącznik nr 2 do SWZ: Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna 
wymagana przez użytkownika 

II parametry techniczne 
Pkt.  8. Czy Zamawiający dopuści wymiar szerokości urządzenia 1170 mm ? 
Uzasadnienie: Proponowane urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o konieczności 
transportu przez otwory mniejsze niż 1000 mm dzięki łatwym w demontażu częściom co 
spełnia wymagania Zamawiającego w kwestii ograniczeń w transporcie wewnątrz 
budynku. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
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Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści wymiar komory 662 x 662 x 950 mm, minimalnie 
różniący się od wymaganego, ale zapewniający tą samą funkcjonalności komory? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie techniczne, w którym płaszcz grzewczy 
jest żebrowany? 
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne i gwarantuje równomierną 
dystrybucję temperatury w komorze 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym komora jest minimalnie 
przewężona przez kanał uszczelki co w nie wpływa na funkcjonalność komory? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 28 Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej pomyłki pisarskiej i czy chodziło o 
możliwość zasilania z zewnętrznego źródła pary w przypadku awarii wbudowanej 
wytwornicy pary? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 30 Prosimy o usunięcie wymagania odzysku ciepła z kondensatu do wstępnego 
ogrzania wody w wytwornicy. 
Uzasadnienie: Rozwiązanie takie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszt instalacji 
wielokrotnie przekraczać będzie zyski z oszczędności energii elektrycznej.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym zawór bezpieczeństwa dla 
wytwornicy i płaszcza komory jest wspólny oraz osobny dla komory sterylizatora? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści uszczelkę drzwi nie wymagająca smarowania o 
trwałości co najmniej 1000 cykli? 
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest wielokrotnie tańsze i wpływa pozytywnie na 
koszty eksploatacji  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 42. Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego automatycznego wyłączania urządzenia 
po zakończonym ostatnim procesie w danym dniu pracy. 
Uzasadnienie: Sterylizator parowy jako urządzenie ciśnieniowe podlega przepisom UDT, 
mówiących o konieczności nadzoru przez personel, a więc automatyczne wymaganie 
automatycznego wyłączania jest nieuzasadnione.  
Odpowiedź: Zamawiający usunął niniejszy zapis.  
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Pkt. 45 Prosimy o usunięcie zapisu wymagającego programowania samoczynnego 
uruchomienia urządzenia. 
Uzasadnienie: Sterylizator parowy jako urządzenie ciśnieniowe podlega przepisom UDT, 
mówiących o konieczności nadzoru przez personel, a więc automatyczne wymaganie 
samoczynnego uruchamiania urządzenia jest nieuzasadnione.  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Pkt. 64 Czy Zamawiający dopuści stół do kontroli i pakietowania o nieznacznie 
różniących się wymiarach 140 x 90 x 87 cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pkt. 65 Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji zgrzewarki  50-199°C 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Pyt. 26 -  specyfikacja techniczno – użytkowa – wymagania – załącznik nr 2 
 
Parametr wymagany 8. Maksymalne wymiary zewnętrzne (sz. x wys. x gł.) 1.000 x 2.000 
x 1.400 mm [ ograniczenia w transporcie wewnątrz budynku]  
Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach (sz. x wys. x gł.) 1.140 x 
1.900 x 1.400 mm?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
Parametr wymagany 12. Całkowita moc urządzenia max. 40 kW  
Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy całkowitej poniżej 45 kW?   
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  

 
Parametr wymagany 13. Wymiary komory (szer. x wys. x gł.) max. 660 x 680 x 1000 mm 
+/-5 mm Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści sterylizator o wymiarach komory (sz. x 
wys. x gł.) 670 x 670 x 1040 mm?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Parametr wymagany 14. Lekka konstrukcja komory sterylizacyjnej umożliwiająca 
szybkie nagrzewanie o grubości 4-5 mm ( dołączyć rysunek komory od producenta 
urządzenia)  
Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji komory o grubości 6mm?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Parametr wymagany 19. Komora z pełnym płaszczem grzewczym w celu równomiernej 
dystrybucji temperatury w komorze Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści sterylizator o 
pierścieniowym płaszczu grzewczym?  
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Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Parametr wymagany 43. Urządzenie wyposażone w 2 manometry (pary, płaszcza 
oraz/lub komory) na panelu czołowym 
  
Czy Zamawiający dopuści sterylizator z 4 manometrami na panelu czołowym (ciśnienie 
w wytwornicy, płaszczu, komorze i pod uszczelką)?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. B – zdolność techniczna lub zawodowa 
Parametr wymagany O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej dostawy sterylizatora 
parowego o wartości nie mniejszej niż: 350 000,00 zł  
Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który wykaże, że wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej dostawy sterylizatorów parowych lub innych 
sterylizatorów/urządzeń medycznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł 
brutto? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w zapytaniu ofertowym.  
 
Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią zapytania ofertowego i 
tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia. 
 
 
Ponadto, informujemy o zmianie terminu składania ofert z dnia 24 marca 2022 na dzień 
28 marca 2022 roku.  
 
 
W załączeniu aktualnie obowiązująca treść zapytania ofertowego.  
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