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Znak sprawy: DA.22.4.2022.ZM 

Warszawa, dn. 25 marca 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę autoklawu laboratoryjnego dla Zakładu Mikrobiologii” (znak sprawy 

DA.22.4.2022.ZM). 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

1. Dot. OPZ, Parametry autoklawu, pkt. 5 

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o zakresie temperatur sterylizacji od 98 do 135 ℃? 

Nie ma uzasadnienia, aby prowadzić proces wyjaławiania w wyższych temperaturach. 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zmawiający informuje, że dopuści autoklaw o zakresie temperatur sterylizacji od 98 do 135 

℃ 

 

2. Dot. OPZ, Charakterystyka urządzenia, pkt. 15 

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z ramą wykonaną ze stali nierdzewnej oraz obudową 

komory i drzwi wykonaną ze stali malowanej proszkowo, która jest równie trwała i lepsza 

funkcjonalnie? 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zmawiający informuje, że wymaga obudowy  komory i drzwi ze stali nierdzewnej 
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3. Dot. OPZ, Charakterystyka urządzenia, pkt. 15 
Jeśli Zamawiający preferuje obudowę komory ze stali nierdzewnej, to czy zgodzi się aby tylko 

górna obudowa drzwi była wykonana ze stali malowanej proszkowo? Takie rozwiązanie jest 

znacznie bezpieczniejsze. 

Odpowiedź na pytanie 3 

Zamawiający informuje, że wymaga obudowy  komory i drzwi ze stali nierdzewnej 

4. Dot. OPZ, Charakterystyka urządzenia, pkt. 17 
Czy Zamawiający dopuści autoklaw z programem do podgrzewania i utrzymywania zadanej 

temperatury o zakresie od 60 do 135 ℃? 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający informuje, że dopuszcza autoklaw o zakresie temperatur sterylizacji od 60 do 

135 ℃. 

5. Dot. OPZ, Charakterystyka urządzenia, pkt. 22 
Czy Zamawiający zamiast wbudowanej drukarki dopuści funkcję automatycznego tworzenia 

raportów z cykli sterylizacji w postaci plików PDF? Autoklaw będzie wyposażony w port USB, 

za pomocą którego Zamawiający będzie miał możliwość przeniesienia plików z raportami np. 

na pendrive lub komputer. 

Takie rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze i korzystniejsze ekonomicznie, ponieważ 

raporty z parametrami sterylizacji można przechowywać w formie elektronicznej.  

W załączniku przesyłamy przykładowy plik z raportem z cyklu sterylizacji, generowanym przez 

autoklaw. 

Odpowiedź na pytanie 5 

Zmawiający informuje, że wymaga wbudowanej drukarki parametrów sterylizacji na zwykłym 

papierze w rolkach (trwałe wydruki) 

 

6. Dot. OPZ, Charakterystyka urządzenia, pkt. 31 

Jeśli Zamawiający zgadza się na rozwiązanie proponowane w pytaniu nr 5, to czy zgodzi się 

również na to, aby komunikaty na wyświetlaczu były w j. angielskim? 
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Dla opisanej w pytaniu nr 5 funkcji nie istnieje polskojęzyczna wersja panelu sterowania. 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wyświetlane komunikaty są krótkie, intuicyjne i 

obsługa urządzenia nie wymaga od operatora zaawansowanej znajomości języka 

angielskiego. 

Odpowiedź na pytanie 6 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje, że wszystkie komunikaty na wyświetlaczu mają być 

w języku polskim. 

7. Dot. OPZ, Charakterystyka urządzenia, pkt. 29 
Czy Zamawiający dopuści autoklaw ze zwykłą uszczelką, zamiast uszczelki rozprężanej parą?  
Nie ma uzasadnienia, że uszczelka rozprężana parą jest funkcjonalnie lepsza od innego 
rodzaju uszczelek pokrywy. 
Funkcją uszczelki jest uszczelnianie pokrywy i oferowana przez nas uszczelka spełnia to 

zadanie. 

Odpowiedź na pytanie 7 

Zamawiający informuje, że dopuści autoklaw ze zwykłą uszczelką. 

8. Dot. OPZ, Wymagania dodatkowe, pkt. 1 
Czy Zamawiający dopuści dostawę ciśnieniowego demineralizatora do obsługi sterylizatora, 
który nie wymaga użycia dodatkowych zbiorników na wodę? 
Demineralizator ciśnieniowy jest korzystniejszy dla zamawiającego, ponieważ jest 

kompaktowy i zajmuje mniej miejsca (jego wymiary to: (Ø x h) 24 x 49 cm), aniżeli wymagane 

urządzenie ze zbiornikiem. 

Dla zobrazowania, przekazuję zdjęcie poglądowe: 

Odpowiedź na pytanie 8 

Zamawiający informuje, że wymaga stacji uzdatniania wody opartej o odwróconą osmozę ze 
zbiornikiem dodatkowym lub wbudowanym do magazynowania wody zapewniającym jej 
natychmiastowe dostarczenie do wytwornicy i systemu chłodzenia. 

 

9. Czy w miejscu posadowienia sterylizatora dostępne są niezbędnie media, czy nie ma 

potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących 

podłączeń? 

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej. 

 

Odpowiedź na pytanie 9 
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Zamawiający informuje, że dysponuje dogodną drogą transportową, dojazd do windy 

towarowej pochylnią z dziedzińca wewnętrznego,  winda towarowa z otworem drzwiowym o 

szerokości 90 cm i nośności 1000 kg. Otwory drzwiowe do pomieszczenia – miejsca ustawienia 

sterylizatora o szerokości 95 cm. 

 
 

10. Czy w miejscu posadowienia sterylizatora dostępne są niezbędnie media, czy nie ma 

potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących 

podłączeń? 

 

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej. 

 

Odpowiedź na pytanie 10 

 

Zamawiający informuje, że w miejscu podłączenia autoklawu znajdują się: przyłącze wody 

zimnej (zawór czerpalny ( 3/4 ‘’) , przyłącze energii elektrycznej 2 gniazda 1-fazowe 230 V i 

jedno gniazdo 3-fazowe 400V 16A 3N+P oraz przyłącze kanalizacji -  ø50. 

 

11. Pytanie dot. Załącznika 1a do SWZ wzór umowy NR. DA.22.4.2022.ZM 

 

§ 6.  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają 

stosowanie następujących kar umownych:  

1) W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki.  

 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 

 

§ 6.  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają 

stosowanie następujących kar umownych:  

1) W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

0,20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §2 ust 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki.  

 

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych przez Zamawiającego kar znacznie przewyższa 

standardowe stawki stosowane w tego typu umowach. 
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Odpowiedź na pytanie 11 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Wysokość kar jest adekwatna do 

wartości zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu, że oferty złożą Wykonawcy posiadający 

potencjał do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający podziela stanowisko Krajowej 

Izby Odwoławczej zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 779/08 z dnia 11 listopada 2008 roku, że 

„kara umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, lecz również prewencyjny, 

szczególnie istotny właśnie w realizacji umów dotyczących zamówień publicznych, gdzie 

zamawiający nie może w sposób dowolny wybrać kontrahenta”. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają 

bez zmian. 

 

Ponadto informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nie ulega zmianie treść ogłoszenia 

o zmówieniu. 

 

DYREKTOR 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

- Państwowy Instytut Badawczy 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                         prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel 
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