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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    zgodzi  się  na  zaoferowanie  autoklawu  z  

uszczelką  dociskaną  sprężonym powietrzem na całym obwodzie, co stanowi 

doskonałe rozwiązanie w przypadku sterylizacji odpadów  biologicznie  

niebezpiecznych,  ponieważ  zapewnia  szczelność  autoklawu  już  w momencie 

zamknięcia pokrywy?  

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody.  Podtrzymuje wymagania „Pokrywa   

komory ciśnieniowej autoklawu musi być ryglowana równomiernie na całym 

obwodzie. Uszczelka musi być wykonana w taki sposób, aby zapewniała 

uszczelnienie bez potrzeby napełniania jej powietrzem lub parą wodną, smarowania 

lub przesypywania talkiem”. 

Pytanie 2:  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie autoklawu z zakresem 

temperatury sterylizacji 103-1350C oraz całkowitym zakresem pracy do 1400C 

(posiadającego program do czyszczenia armatury nasyconą parą o temperaturze 

1400C)?  
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Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymaganie zawarte w 

SIWZ tj.  sterylizację w temperaturach od  min.100 do 136°C. 

Pytanie 3:  Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  autoklawu  z  

programem  do  termostatowania płynów uruchamianym po sterylizacji z zakresem 

temperatur 60-950C?  

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymaganie zawarte w 

SIWZ tj temperaturę termostatowania płynów po zakończeniu cyklu sterylizacji – 

min. od 40 do 100°C. 

Pytanie 4:  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zastępstwie drukarki z 

trwałym wydrukiem oprogramowania  zewnętrznego  wraz  z  komputerem,  które  

umożliwi  zgrywanie  i kolekcjonowanie danych z autoklawu oraz ich wydruk w 

trwałej formie z poziomu komputera? 

Odpowiedź 4: Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje wymaganie zawarte w 

SIWZ tj. autoklaw musi być  wyposażony we wbudowaną drukarkę zapewniającą 

czytelny i trwały wydruk na zwykłym papierze. Nie dopuszcza się zastosowania 

drukarki termicznej, drukującej na papierze termoczułym.



 

 

 

 


