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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedzi na zadane 

pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-

AD.272.46.2019 na dostawę i montaż autoklawu dla Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Warszawie.  

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści autoklaw z pokrywą wraz z izolacją 

zbudowaną w taki sposób aby zapobiegała znaczącemu nagrzewaniu się i 

ewentualnemu poparzeniu? 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuję od 

Wykonawcy zaoferowania w ofercie autoklawu o parametrach zgodnych z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści bezpieczniejszy układ uszczelniania pokrywy 

dla materiału brudnego w postaci uszczelki dociskanej powietrzem sprężonym i 

blokadą automatycznie ryglującą w dwóch punktach? W przypadku standardowej 

uszczelki dopiero w procesie sterylizacji uszczelka uszczelnia się parą i gdyby doszło 

do awarii niebezpieczne gazy mogą wydostać się na zewnątrz natomiast uszczelka 

dociskana sprężonym powietrzem od razu po zamknięciu pokrywa zapewnia 100% 

barierę i bezpieczeństwo personelu. Takie rozwiązania są stosowane przez 

większość producentów w dużych autoklawach. 
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Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuję od 

Wykonawcy zaoferowania w ofercie autoklawu o parametrach zgodnych z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści wydruk na nowoczesnej drukarce termicznej 

wraz z automatycznym odcinaniem raportu zapewniającej utrzymanie widoczności 

przez minimum 10 lat – gwarantowane przez producenta? 

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuję od 

Wykonawcy zaoferowania w ofercie autoklawu o parametrach zgodnych z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytanie 4: Czy zamawiający dopuści termin dostawy do 80 dni? 

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody.



 

 

 


