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INSPEKCJAWETERYNARYJNA 
WOJEWOOZKI LEKARZ WETERYNARJI 

Wykonawcy 

Nasz znak: WIWA.272.1S.2018 
Dot. sprawy nr: 

WY JASNIENIA NR 1 TREseI SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawf autoklawu przelotowego 

Wojew6dzki Inspektorat Weterynarii zJs w Krosnie dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.), w zwiqzku z otrzymanymi zapytaniami, przekazuje treSc otrzymanych pytail. oraz udzielonych 
odpowiedzi : 

Pytanie 1. Czy Zamawiajqcy zgodzi si~ na autoklaw z komorq 0 gl~bokosci 900 mm przy 
pojemnosci uzytkowej autoklawy 122 litry? Parametr ten jest korzystniejszy dla Zamawiajqcego 
gdyz przy zwi~kszeniu dlugosci komory 0 jedyne 10 cm pozwala na zwi~kszenie pojemnosci 
wsadowej 0 30% w stosunku do wymaganej . 

Odpowiedz: Zamawiahlcy wyraza zgod!, na autoklaw z komora 0 gl!,bokosci 900 mm przy 
pojemnosci uZytkowej autoklawu 122 litry. 

Pytanie 2. Zamawiajqcy dopuszcza autoklaw 0 szerokosci 90 em? Jezeli nie prosimy 
o udost~pnienie plan6w lokalowych dokumentujqcych brak mozliwosci instalacji autoklawu 
o przedstawionej przez nas szerokosci. 

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza autoklawu 0 szerokosci 90 cm ze wzgl!'du na 
ograniczenia mozliwosci instalacji autoklawu szerszego niZ 80 cm. Obok autoklawu b!'dzie 
zamontowane okno podawcze do strefy czystej i ograniczona przestrzen do instalacji tych 
urzadzen wedlug wst!'pnej koncepcji zadania inwestycyjnego p.n. "Dostosowanie Pracowni 
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ASF w Zakladzie Higieny Weterynaryjnej w Krosnie do wymagao tneciego stopnia 
hermetycznosci (PCL3) niezbednego dla bezpieczenstwa biologicznego przy badaniach". 
Obecnie trwaja prace projektowe ktore maja sie zakooczye do kooca maja 2018 roku 
i dopiero, gdy Zamawiajacy otrzyma projekt zadania inwestycyjnego bedzie w stanie 
udostepnie go. 

Pytanie 3. Zamawiajqey podajqc gh(bokosc autoklawu po stronach zaladunkowej i rozladunkowej 
nie podaje grubosci sciany w kt6rq b((dzie wbudowany, nie mozliwe jest zatem okreslenie pelnej 
gl((bokosci zewn((trznej autoklawu. W zwiqzku z powyzszym wnosimy 0 usuni((cie zapis6w 
okreslajqcych gl((bokosci autoklawu po obu stronach laboratorium. 

Odpowiedz: Ze wzgledu na powyzsze wyjasnienia do pytania nr 2 Zamawiajacy podtrzymuje 
okreslenie glebokosci autoklawu po obu stronach laboratorium. 

Pytanie 4. ProSZ(( 0 argumentacj(( dlaczego Zamawiajqcy nie dopuszcza uszczelki pompowanej 
spr((zonym powietrzem. Rozwiqzanie to jest powszechnie stosowane i dost((pne w autoklawach 
renomowanych europeskich producent6w. Spos6b uszczelniania autoklawu nie wplywa na 
skutecznosc jego sterylizacji. Zapis ten ogranicza mozliwosc startu w post((powaniu znacznej cz((sci 
wykonawc6w pomimo braku wplywu tego parametru na funkcjonalnosc samego autoklawu. Zapis 
ten sugeruje konkretnego wykonawc(( kt6rego autoklawy nie posiadajq uszczelek pompowanych 
parq lub spr((zonym powietrzem i nie jest zgodny z zasadami uczciwej konkurencji post((powan 
przetargowych. Wnosimy u usuni((cie tego zapisu lub dopuszczenie wyzej omawianego rodzaju 
uszczelki. 

Odpowiedz: Zamawiaj<Jcy podtrzymuje wymagania SIWZ. Uszczelka pompowana 
powietrzem moze ulec mechanicznemu uszkodzeniu, w taki sposob, ze powietrze bedzie 
przedostawalo sie z nieszczelnej uszczelki do wnetrza komory. To moze stanowie zagrozenie 
dla skutecznosci cyklu sterylizacji. Ponadto uszczelka pompowana sprezonym powietrzem 
musi bye podh.czona do zrodla spreionego powietrza. Takie rozwi<Jzanie techniczne jest 
znacznie bardziej narazone na awarie w stosunku do uszczelek silikonowych. Nie daje tez 
mozliwosci latwej i szybkiej wymiany uszczelki przez personel laboratorium. Wielu 
producentow autoklawow laboratoryjnych stosuje uszczelki silikonowe. 

Pytanie 5. Zamawiajqcy dopuszcza autoklaw z chlodnicq skroplin pozwalajqcq na schlodzenie 
kondensatu do 70 stopni C celem ochrony kanalizacj i bez schladzania ponizej tej temperatury? 
Celem schladzania skroplin jest ochrona rur do kt6rych odprowadzany jest kondensat po 
zakonczonym cyklu sterylizacyjnym , temperatura ponizej kt6rej wyrzut jest bezpieczny to 80 
stopni zatem wymagany zakres 50-70 stopni nie rna wplywu na fukcjonalnosc urzqdzenia 
i zwi((kszenie bezpieczenstwa. Parametr opisany przez Zamawiajqcego jest charakterystyczny dla 
jednego z wykonawc6w co nie jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji post((powan 
przetargowych. Wnosimy zatem 0 usuni((cie tego zapisu lub zmian(( na "schladzanie skroplin do 
temperatury bezpiecznej do odprowadzenia do systemu kanalizacji". 

Odpowiedz: Zamawiai<Jcy podtrzymuje wymagania SIWZ. Celem schladzania skroplin nie 
jest tylko ochrona rur kanalizacyjnych. Temperatura skropIin usuwanych do kanalizacii rna 
takZe zwi<Jzek z bezpieczeostwem personelu. Na przyklad w wypadku pekniecia lub 
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rozszczelnienia weir odplywowych do kanalizacji . Gor4lce skropliny 0 temperaturze 80C, 
wydostajyce sie z peknietego wfia mogy poparzye personel laboratorium. Schladzanie 
skroplin jest rozwiyzaniem powszechnic stosowanym w wielu autoklawach laboratoryjnych. 

Pytanie 6. Czy Zamawiajqcy uzna za parametr korzystniejszy bqdz rownowazny autoklaw z cyklem 
dekontaminacyjnym bez emisji aerozolu zamiast klasycznej sterylizacji brudnej z uzyciem filtra 
Hepa? Dzicrki odpowiedniemu sterowaniu stosunkiem powierza do pary nasyconej podczas cyklu 
dekontaminacyjnego oraz podwyzszonych paramterow cisnienia oraz temperatury (129 stopni w 2,9 
bar lub 138stC w 3,9bar) autoklaw nie uwalnia aerozolu aZ do zakonczenia sterylizacji. Takie 
rozwiqzanie pozwala na efektywne przeprowadzenie sterylizacji brudnej bez uzywania filtra HEPA. 
Takie rozwiqzanie zdecydowanie zwicrksza bezpieczenstwo (brak filtra HEPA niweluje koniecznosc 
kontrolowania skutecznosci filtracji oraz poziomu jego zuzycia) a takZe zmniejsza koszta 
eksploatacji (nie trzeba wymieniac filtrow) 

Odpowiedi: Zamawiaj4lcy podtrzymuje wvmagania SIWZ. Brak emisji acrozolu oznaczalby 
brak mozliwosci zastosowania naprzemiennych impulsow prozni i pary a tym samym brak 
moiliwosci calkowitcgo odpowietrzenia wsadu. Odpowietrzanie wsadow z cialami stalymi za 
pomoq tzw. prozni frakcjonowanej jest wvmagane przez Iiczne normy i przepisy (np. 
EN12740 - Biotechnologia -Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne - Wytyczne do 
postepowania z odpadami, ich inaktywacji i kontroli). Powietrze usuwane z komory 
autoklawu musi bye odpowiednio fiJtrowane co rownie:i okreslaj4l normy (np. w/w) i zasady 
dobrej praktyki laboratoryjnej. 

Pytanie 7. Czy Zamawiajqcy zgodzi sicr na autoklaw wyposaZony w duzy czytelny wyswietlacz 
dotykowy w jcrzyku polskim 0 przekqtnej 5,7" (14,478 cm)? lezeli nie proszcr 0 argumentacjcr 
dlaczego Zamawiajqcy wymaga wyswietlacza 0 przekqtnej 15cm? Zapis ten ogranicza mozliwosc 
startu w postcrpowaniu znacznej czcrsci wykonawcow pomimo braku wplywu tego parametru na 
funkcjonalnosc samego autoklawu. Zapis ten sugeruje konkretnego wykonawccr co nie jest zgodne 
z zasadami uczciwej konkurencji postcrpowan przetargowych. 

Odpowiedi: Zamawiajycy dopuszcza, aby przekytna wyswietIacza wynosila co najmniej 
14cm. 

Pytanie 8. Proszcr 0 argumentacjcr dlaczego Zamawiajqcy nie dopuszcza autoklawu WYPosaZonego 
w drukarkcr termicznq. Rozwiqzanie to jest powszechnie stosowane i dostcrpne w autoklawach 
renomowanych europeskich producentow. Zapis ten ogranicza mozliwosc startu w postcrpowaniu 
znacznej czcrsci wykonawcow pomimo braku wplywu tego parametru na funkcjonalnosc samego 
autoklawu. Zapis ten sugeruje konkretnego wykonawccr co nie jest zgodne z zasadami uczciwej 
konkurencji postcrpowan przetargowych. Wnosimy u usunicrcie tego zapisu lub dopuszczenie wyzej 
omawianego rodzaju drukarki. 

Odpowiedi: Zamawiaj4lcy podtrzymuje wymagania SIWZ. Wydruki z drukarek termicznych 
sy szczegolnie wrailiwe na zmiany temperatury i wilgoe. Z czasem wydruki zanikajy co nie 
rna miejsca na wvdrukach atramentowych. Istnieje wielu producentow autoklawow, ktorzy 
stosujy drukarki, drukujyce na normalnym papierze. 
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Pytanie 9. Czy Zamawiajqcy zgodzi sitr na dostawtr autoklawu do 10 tygodni od daty podpisania 
umowy? 

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraia zgody na dostawe autoklawu do 10 tygodni od daty 
podpisania umowy. 

Ponadto podaje sitr, ze informacje przekazane Wykonawcom w ramach wyjasniania postanowien 
tresci SIWZ (art. 38 ust. 1 ustawy pzp) stajq sitr cztrsciq SIWZ i Sq bezwzgltrdnie wiqZqce dla 
Wykonawcow, poniewaz ich istotq jest uzupelnienie dokumentacji w posttrpowaniu poprzez 
skonkretyzowanie lub dopuszczenie innego parametru. 
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