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dotyczy: zapytania ofertowego nr 4/2017 (Oferent 1) 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2017 wysłanego poprzez e-mail na adres 

s.lewicki@konmex.com (o 13.18) , dotyczące pytań do zapytania ofertowego informuje iż: 

Ad 1. „Prosimy o wydzielenie sterylizatora parowego jako oddzielnej pozycji ofertowej. Wydzielenie 

sterylizatora pozwoli większej ilości oferentów odpowiedzieć na Państwa zapytanie ofertowe co 

zwiększy konkurencyjność składanych ofert. Przy obecnej konstrukcji zapytania ofertowego jedynie 

jedna firma na rynku może złożyć ofertę na wymienione pozycje.”  

Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Z informacji, które zostały uzyskane w trakcie szacowania ceny 

przedmiotu zamówienia wynika, że na rynku istnieją co najmniej 3 oferenci, którzy mogą zaoferować  

nam komplet urządzeń objętych zapytaniem ofertowym.   

Ad 2. „Prosimy doprecyzowanie czy przeznaczone do sterylizacji klatki dla zwierząt są ustawiane jedna 

na drugą czy klatka w klatkę?” 

Kompletne klatki mają być ustawiane jedna na drugą. 

Ad 3. „Czy pod pojęciem „dwa niezależne procesory” Zamawiający rozumie sterownik sterylizatora oraz 

dodatkowy układ rejestrujący parametry cykli?” 

Proszę o doprecyzowanie powyższego pytania. Należałoby dokładnie podać za jakie parametry i 

procesy odpowiedzialne są ww. sterowniki i opisać ich wzajemne interakcje. W obecnej formie 

powyższe pytanie jest niezrozumiałe. 

 

4. „Czy Zamawiający dopuści pełen płaszcz grzewczy zamiast pierścieniowego? Komora sterylizacyjna 

z pełnym płaszczem grzewczym jest nowoczesnym rozwiązaniem technicznym pozwalającym na 

szybsze i równomierne rozgrzewanie komory sterylizatora co bezpośrednio przekłada się na skrócenie 

cykli sterylizacyjnych oraz na równomierną dystrybucję ciepła w komorze z wahaniami nie 

przekraczającymi 0,5 st.C.” 

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zdefiniował odpowiedź na to pytanie, tj:  „ Proszę o 

wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych 

technologicznie). W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub lepszych 

technologicznie na Oferencie ciąży obowiązek udowodnienia równoważności lub przewagi 

technologicznej).” 

W ofercie należy odpowiednio ustosunkować się do tej prośby.  
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Ad 5. „Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza o przekątnej 7 cali, proponowana przez nas wielkość 

wyświetlacza nieznacznie odbiega od wymaganej w opisie technicznym i nie wpływa negatywnie na 

odczytywanie parametrów oraz obsługę urządzenia.” 

Dopuszcza się takie rozwiązanie pod warunkiem, że nie zmieni to możliwości wyświetlania 

"schematów połączeń podzespołów" w taki sposób, aby odczyt nie powodował konieczności 

wprowadzania dodatkowych czynności (np. dodatkowego klikania na ekran).  

Ad 6. „Ze względu na fakt, iż w opisie technicznym Zamawiający wymaga dostarczenia 

oprogramowania do archiwizacji cykli pracy urządzenia czy Zamawiający dopuści sterylizator z 

archiwizacją przeprowadzonych cykli na komputerze klasy PC zamiast w pamięci sterownika ?” 

Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Zamawiający w zapytaniu ofertowym zdefiniował rozwiązanie 

techniczne urządzenia tj: „Wbudowany cyfrowy system archiwizujący pracę sterylizatora…” 

Ad 7. „Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które po prawidłowo wykonanym procesie 

sterylizacyjnym sygnalizuje możliwość otwarcia drzwi a nie otwiera ich automatycznie?”  

Nie dopuszcza się tego rozwiązania. Automatyczne otwieranie drzwi po zakończonym procesie 

zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu się sterylizowanego materiału.  

Ad 8. „Czy Zamawiający wymaga, aby do programu woda w naczyniach otwartych dla temp. 121 st.C 

sterylizator posiadał system szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody oraz system podtrzymania 

ciśnienia za pomocą sprężonego powietrza”  

Wszystkie wymagania dotyczące wymogów jakie mają spełnić urządzenia, zostały określone w 

zapytaniu ofertowym. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie może stawiać dodatkowych 

wymagań.  

Ad 9. „Czy Zamawiający dysponuje w miejscu instalacji sterylizatora źródło sprężonego powietrza? Jeśli 

tak prosimy o podanie parametrów źródła sprężonego powietrza.” 

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie dysponuje źródłem sprzężonego powietrza, zostanie ono 

dopasowane do zakupionego w postępowaniu urządzenia.  

Ad 10. „Biorąc pod uwagę fakt, iż załadunek i rozładunek sterylizatora odbywa się poprzez system 

wózków wsadowych i transportowych co niweluje konieczność „sięgania” po załadunek a jedynie 

wymaga pociągnięcia z uchwyt wózka wsadowego znajdującego się obok drzwi sterylizatora czy 

Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o głębokości 1940 mm?” 

Nie dopuszcza się takiego rozwiązania. Zamawiający w zapytaniu ofertowym określił maksymalne 

wymiary komory wraz z uzasadnieniem.  
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