
Dnia 24.03.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska@ ksuc.ol, podany w zapytaniu ofertowym nr
1.KSU.2023.RPO wptynety pytania od Oferenta zainteresowa nego przyszlym zam6wieniem. Poniiej
znajdujq siq treici pytai oraz odpowiedzi ZamawiajEcego.

DOTYCZY zAPlSOw SIWZ Zalqcznik 2A Wymagane minimalne parametry techniczne
Pytanie 1

Dotyczy pozycji nr 90 - Wyposaienie sterylizatorni
Sterylizator:
Czy ZamawiajEcy dopuSci do oceny sterylizator o pojemnoSci 231 iwymiarach zewnqtrznych 505 x 400

x 690mm, co nieznacznie odbiega od zapis6w SWZ.

Odpowied2: Tak, pod warunkiem, 2e nie przeszkodzi to w monta2u urzqdzenia i nie zaburzy jego

funkcjonalnoici.

Czy Zamawiajacy dopuSci do oceny sterylizator wyposaiony w komorq wykonanE ze stali

kwasoodpornej 1.4301? Proponowane rozwiazanie pod wzgledem funkcjonalnym jest toisame z

wymaSanym.
Odpowiedi: Tak, pod warunkiem, 2e nie przeszkodzi to w monta2u urzqdzenia i nie zaburzy jego

funkcjona lnoSci.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy wymaga aby zaoferowany sterylizator byl wyposaiony
we wbudowany system uzdatniania wody metodq odwr6conej osmozy czy jedynie umo2liwial
podlqczenie do zewnqtrznego system u?

odpowiedi: wskazane byloby, aby sterylizator posiadal wszelkie funkcje bez

podlQczania zewnqtrznego systemu, aczkolwiek nie zostalo to wprost okreJlone

zapytania, zatem decyzja co do oferty nale2y do Oferenta.

koniecznoSci

w zapisach

Czy Zamawiajqcy dopuici do oceny sterylizator o masie 60k9, co nieznacznie odbiega od zapis6w SWZ

ipozwala na swobodne umieszczenie urzqdzenia na blacie szafki'

odpowied,: Tak, pod warunkiem, 2e nie przeszkodzi to w monta2u urzadzenia i nie zaburzy jeSo

funkcjona lno5ci.

Myjnia termodezynfektor:
czy zamawiajacy dopu5ci do oceny myjniq o wymiarach zewnetrznych 600 x 605 x 850mm co

nieznacznie odbiega od zapis6w swz i pozwala na monta2 w miejscu o wymiarach 60 x 60cm.

odpowiedi:Tak,podwarunkiem,2enieprzeszkodzitowmonta2uurzqdzeniainiezaburzyjego
funkcjonalno5ci.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy wymaga aby zaoferowana myjnia byla wyposazona w

systemsuszenianawiewowego,wkt6rympowietrzejestflltrowanefiltremabsolutnymHEPAH14,
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1

dodatkowo.
odpowiedi: Nie jest to wym6g obligatoryjny i nie bedzie punktowany

PRE



Dodatkowe:
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy wymaga aby zaoferowany demineralizator obslugiwal

sterylizator czy myjnie. A moie obydwa urzqdzenia jednoczeSnie?

Odpowiedi: poniewai nie jest to wprost okre3lone, prosimy o wybranie rozwiqzania o lepszej

funkcjonalno3ci.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy wymaga aby zaoferowana drukarka/rejestrator cykll byl

przeznaczony do myjni czy do sterylizatora? czy w przypadku zaoferowania sterylizatora

wyposa20nego we wbudowanq drukarkq Zamawia.iacy odstapi od tego wymogu?

Proslmy o doprecyzowanie czy Zamawiajqcy dysponuje w miejscu monta2u myjni przylqczami wodno-

kanalizacyjnymi oraz prqdem 3-fazowym 400V, 50H2.

Odpowiedi: odpowiednie podtEczenia bqda udostepnione wg wskaz6wek dostawcy technologii.

Pyta nie 2
Dotyczy pozycji nr 73

Czy ZamawiajAcy dopu6ci w6zek z le2em dwusegmentowym wykonanym z plyt tworzywowych

HPL montowanych na stale ze zdejmowanym materacem. Powierzchnia leia imaterac odporne

na zmywanie i dezynfekcjq.

odpowied2: tak, pod warunkiem,2e zachowane zostanq wszystkie funkcjonalno5ci.

Pytanie 3
Dotyczy pozycji nr 74

3.1. Czy Zamawiajqcy dopu6ci w6zek z barierkamiwykonanym z tworzywa i aluminium?

3.2. czy Zamawiajacy dopuici w6zek o dlugo5ci 2100mm?

3.3. czy Zamawiajqcy dopu(ci w6zek o szeroko(ci calkowitej 840mm?

3.4. czy Zamawiajqcy dopufci w6zek z regulacja wysoko(ci w zakresie 620-930mm?

Odpowiedi: Tak, parametry sa na tyle zbli2one, ie mogq byi zaakceptowane, gdyi zmiana nie

wplywa na fun kcjonalno6i urzqdzenia.

P zE?

uszl

Odpowiedi: drukarka i rejestrator cykli powinien byd kompatybilny ze sterylizatorem, jako urzqdzenie

zintegrowane lub zewnqtrzne.


