Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00

NIP: 118-134-98-98
DZ/90/03/2014

Dziekanów Leśny dn. 07.03.2014r.
Wszyscy uczestnicy
postępowania DZ/04/2014

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 euro na „Dostawę materiałów do sterylizacji i elektrod
do EEG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” (DZ/04/2014)
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela
odpowiedzi:
Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 i poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek
rękawów do sterylizacji w ilości 2 mb z każdego rozmiaru?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa.
Pytanie 2 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów
papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1 - 2) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu
umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów
funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być
dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli
Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1 i 2 z pakietu nr 1 do nowego pakietu. W związku
z powyższym pakiet 1 będzie zawierał następując pozycje:
Pakiet 1
Jedn.
Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Ilość
miary
1
2
4
5
Torebki papierowo – foliowe bez zakładki, zgrzewalne. Gramatura papieru
70g/m2, dziewięciowarstwowa folia, grubość folii < 52 µm, wskaźniki
chemiczne do pary wodnej, EO. Oznaczenia i wskaźniki umieszczone na
papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego, wszystkie oznaczenia
poza przestrzenią załadowczą, nr serii, rozmiar i nr kat. podany na torebce,
szt.
oznaczenie CE na torebce. W rozmiarach
15 – 16 cm x 39 - 40 cm
1000
20 – 21 cm x 25 - 26 cm
500
1 20 – 21 cm x 39 - 40 cm
500
Torebki papierowo – foliowe z fałdą, zgrzewalne. Gramatura papieru
70g/m2, grubość folii < 52 µm, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, EO.
Oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią w obrębie
szt.
zgrzewu fabrycznego, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą,
nr serii, rozmiar i nr kat. podany na torebce, oznaczenie CE na torebce. W
2 rozmiarach:
10 x 4 – 5 x 30 cm
1000
15 x 4 - 5 x 39 - 40 cm
1000
1

20 x 5 x 39 - 40 cm
500
Torebki papierowo-foliowe samozaklejające. Gramatura papieru 60g/m2,
grubość folii < 52 µm, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, EO.
Oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią w obrębie
zgrzewu fabrycznego, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą,
nr serii, rozmiar i nr kat. podany na torebce, oznaczenie CE na torebce.
Szerokość zgrzewu min. 1,1 cm Wytrzymałość na rozciąganie (N/15mm)
wzdłuż na sucho – 96,8 – wzdłuż na mokro – 28 – w poprzek na sucho 52,6
szt.
– w poprzek na mokro - 15,7, zawartość chlorków maks.), 1%, zawartość
siarczynów max 0,25%. W rozmiarach:
9 x 23 - 24 cm
500
9 x 25 – 26 cm
500
13 x 25 – 26 cm
300
14 - 15 x 28 - 29 cm
200
3 19 -20 x 34 – 36cm
200
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek torebek z każdego rozmiaru (dotyczy
wszystkich pozycji pakietu)
Zamawiający tworzy pakiet 15 zawierający następujące pozycje:
Pakiet 15
Rękaw papierowo foliowy, płaski, dł. 200 m, gramatura papieru 60g/m2,
grubość foli x 52 mikrony, wskaźniki chemiczne do pary wodnej, EO.
Oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze po folią, wszystkie
oznaczenia poza przestrzenią załadowczą od strony foli, nr serii, rozmiar i nr
kat. podany na rękawie. Oznaczenie CE podane na opakowaniu. Szerokość
zgrzewu min. 1,1 cm. Wytrzymałość na rozciąganie (N/15mm) wzdłuż na
sucho - 96,8 - wzdłuż na mokro - 28 - w poprzek na sucho 52,6 - w poprzek
na mokro - 15,7, zawartość chlorków maks.), 1%, zawartość siarczynów max
op.
0,25%. W rozmiarach:
5 cm x 200 mb.
4
7,5 cm x 200 mb.
10
10 cm x 200 mb.
10
12 cm x 200 mb.
10
15 cm x 200 mb.
6
20 cm x 200 mb.
4
1 25 cm x 200 mb.
2
Rękaw papierowo – foliowy, z zakładką, dł. 100 m. Wskaźniki chemiczne do
pary wodnej, EO. Oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod
folią, wszystkie oznaczenia poza przestrzenią załadowczą, nr serii, rozmiar i
nr kat. podany na rękawie, oznaczenie CE. W rozmiarach:
75 mm x 25 mm x 100 mb.
6
op.
100 mm x 50 mm x 100 mb.
7
150 mm x 50 mm x 100 mb.
5
200 mm x 55 mm x 100 mb.
2
250 mm x 65 mm x 100 mb.
1
2 300 mm x 80 mm x 100 mb.
2
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa
(dotyczy wszystkich pozycji pakietu)
Pytanie 3 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do
sterylizacji, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku
walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m oraz o
wytrzymałości na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m a w kierunku
poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m? Proponowane wartości nieznacznie odbiegają od wymagań
Zamawiającego oraz spełniają wymagania normy PN EN 868-3 pkt. 4.4.15.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie 4 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe płaskie
i z zakładką o gramaturze papieru 70 g/m², wyższa gramatura niż wymagana w SIWZ gwarantuje większą
wytrzymałość mechaniczną rękawów, a tym samym jest parametrem lepszym niż wymagany.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższych rękawów.
Pytanie 5 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z
zakładką 75x35x100mb w miejsce rękawa 75x25x100mb?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką 75x35x100mb w miejsce rękawa
75x25x100mb.
Pytanie 6 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z
zakładką 100x40x100mb w miejsce rękawa 100x50x100mb?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką 100x40x100mb w miejsce rękawa
100x50x100mb.
Pytanie 7 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z
zakładką 200x50x100mb w miejsce rękawa 200x55x100mb?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką 200x50x100mb w miejsce rękawa
200x55x100mb.
Pytanie 8 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z
zakładką 250x60x100mb w miejsce rękawa 250x65x100mb?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką 250x60x100mb w miejsce
250x65x100mb.
Pytanie 9 Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z
zakładką 300x70x100mb w miejsce rękawa 300x80x100mb?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką 300x70x100mb w miejsce rękawa
300x80x100mb.
Pytanie 10 Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wskazanej pozycji do
oddzielnego pakietu. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych
cenowo.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 5 z pakietu nr 4 do nowego pakietu. W związku z
powyższym pakiet 4 będzie zawierał następując pozycje:
Pakiet 4
Jedn.
Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Ilość
miary
1
2
4
5
Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w postaci
arkusza z substancją testową, zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania
1 w uchwycie zapewniającym kontrolę w co najmniej trzech płaszczyznach.
szt.
3000
Możliwy do zastosowania w programie termicznym i termicznochemicznym. Odczyt testu jednoznaczny - łatwy do interpretacji.
Nietoksyczny wskaźnik zintegrowany do sterylizacji tlenkiem etylenu,
2 odpowiadający klasie 5 według ISO 11140-1. Kolor wskaźnika w procesie
szt.
2500
sterylizacji ulega zmianie na zieloną.
Nietoksyczny, samoprzylepny, wskaźnik emulacyjny do kontroli
skuteczności sterylizacji parowej, odpowiadający klasie 6 ISO 11140 -1.
Brak zawartości soli metali ciężkich. Wymagany certyfikat potwierdzający
3
klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz dokument,
wydany przez producenta nie wcześniej niż w 2010r., potwierdzający
nietoksyczność.
3

A) 134ºC/3,5 min.
szt.
20000
B) 134ºC/5,3 min.121 C/15 min.
szt.
8000
4 Wskaźniki biologiczne - do kontroli sterylizacji parowej - Sporal A
szt.
30
Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu
sterylizacji parowej, o szerokości 1,8 cm i dł. 50 - 55 cm. Nieodklejająca się
5
rolka
20
od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa
w interpretacji.
Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu
sterylizacji parowej, o szerokości 2,4 cm i dł. 50 -55 cm. Nieodklejająca się
6
rolka
10
od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa
w interpretacji.
Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134°C 3,5 min
nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, wskazujący obecność
7 powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie
szt.
520
pary, symulujący ładunek porowaty. Bez ołowiu. Wymagany certyfikat
niezależnej jednostki notyfikowanej.
Test zgrzewu do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych,
8
szt.
250
sprawdzający jakość zgrzewu – z instrukcją zastosowania w zestawie.
Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych. W kolorach:
czarny
10
9
szt.
zielony
10
niebieski
20
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek dla poz. 1, 2, 3A i 3B, 6, 7. Dla poz. 8
Zamawiający wymaga po 1 szt. próbki (wszystkie wymienione kolory) - prezentacja próbek.
Zamawiający tworzy pakiet 16 zawierający następujące pozycje:
Pakiet 16
Wskaźniki biologiczne - do kontroli sterylizacji gazowej EO - DUO 1
op.
1
SPORE 1op=25szt
Pytanie 11 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 5. Czy Zamawiający dopuści rękawy i torebki skonstruowane
z papieru o gramaturze 70g/m2 ?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawów i torebek z papieru o gramaturze 70g/m2.
Pytanie 12 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek w
ilości 2 mb dla każdej z pozycji?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa.
Pytanie 13 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3. Czy zamawiający zamiast torebki o wymiarach 20-21cmx2526cm dopuści torebkę o wymiarach 20,5cm x 27cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza torebki o wymiarach 20,5cm x 27cm.
Pytanie 14 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4. Czy zamawiający zamiast torebki o wymiarach 20cm x 5 x 3940cm dopuści torebkę o wymiarach 20cm x 5,5 x 40cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza torebkę o wymiarach 20cm x 5,5 x 40cm.
Pytanie 15 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5. Czy zamawiający zamiast torebki o wymiarach 9 x 23-24cm
dopuści torebkę o wymiarach 9 x 25cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza torebki o wymiarach 9 x 25cm.
Pytanie 16 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5. Czy zamawiający zamiast torebki o wymiarach 13 x 25-26cm
dopuści torebkę o wymiarach 13 x 27cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza torebki o wymiarach 13 x 27cm.
4

Pytanie 17 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5. Czy zamawiający zamiast torebki o wymiarach 14-15 x 2829cm dopuści torebkę o wymiarach 13 x 38cm lub 19 x 33cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza torebki o wymiarach 13 x 38cm lub 19 x 33cm.
Pytanie 18 Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5. Czy zamawiający zamiast torebki o wymiarach 19-20 x 3436cm dopuści torebkę o wymiarach 19 x 33cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza torebki o wymiarach 19 x 33 cm.
Pytanie 19 Dotyczy Pakietu nr 10. Czy ze względu na specyfikę zamawianego asortymentu
zamawiający wydłuży termin dostawy do 21 dni od dnia złożenia zamówienia?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie 20 Dotyczy projektu umowy, zapis § 7 pkt. 1 ppkt b). Czy Zamawiający zechce zmniejszyć
wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,5% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru za
każdy dzień? Uzasadnione jest, aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości
towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej dostawy. Nałożenie kar od wartości całej
dostawy sprawia, że częściowa realizacja zamówienia jest bezcelowa. Dzielenie zamówienia umożliwia
Zamawiającemu dostęp do części towarów w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. W praktyce
dzielenie zamówienia nie leży w interesie dostawcy, gdyż ponosi dodatkowe koszty transportu, a jest w
interesie Zamawiającego, bo przynajmniej częściowo zabezpiecza jego potrzeby.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie 21 Dotyczy Pakietu nr 1, 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienia od
przedstawienie próbek w/w pakietach. Przedstawienie w w/w pakietach znacząco zwiększy koszty oferty.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie, od przedstawienia próbek. Zamawiający wymaga
złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa oraz po 2 szt. torebek z
każdego rozmiaru (Pakiet 1), w Pakiecie 3 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek
dla pozycji 1, 3, 4, 5 dla pozycji 2 Pakietu 3 wymagana próbka zgodnie z zapisem w SIWZ.
Pytanie 22 Dotyczy umowy. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych w
§ 7.1.b) z 5% do 0,5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 23 Dotyczy Pakietu 1 i 9. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie reprezentatywnych próbek
w ilości 2 mb rękawów i 2 szt. torebek wybranej pozycji dla poszczególnych grup asortymentowych
(rękawy papierowo-foliowe płaskie, rękawy papierowo-foliowe z zakładką, torebki papierowo-foliowe
bez zakładki, torebki papierowo-foliowe z zakładką, torebki papierowo-foliowe samozaklejające, torebki
włókninowo-foliowe)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa
oraz po 2 szt. próbek torebek z każdego rozmiaru.
Pytanie 24 Dotyczy Pakietu 1 poz. 2, 3, 4 i 5. Czy Zamawiający dopuści rękawy i torebki, w których
znak CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych jest umieszczony na etykietach opakowań
handlowych? Umieszczenie znaku CE bezpośrednio na rolce rękawa lub torebce mogłoby sugerować, że
to wyrób zapakowany, a nie samo opakowanie posiada znak CE.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki, w których znak CE jest umieszczony na etykietach
opakowań handlowych.
Pytanie 25 Dotyczy Załącznika nr 1. W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o
podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami
matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
Odpowiedź:
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Zamawiający wymaga aby w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań Wykonawca zaokrąglił
ilość opakowań zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).
Pytanie 26 Dotyczy Pakietu 1. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 5mb/5
sztuk z jednej wybranej pozycji dla każdej grupy asortymentowej (rękawy płaskie, rękawy z fałdą, torebki
bez zakładki-zgrzewalne, torebki z zakładką-zgrzewalne, torebki samo zaklejające). Obecna ilość próbek
znacznie zwiększa koszt przygotowania i wysłania oferty. Zamawiający będzie mógł bez problemu
ocenić jakość produktu na podstawie mniejszej ilości próbek.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa
oraz po 2 szt. próbek torebek z każdego rozmiaru.
Pytanie 27 Dotyczy Pakietu 1 poz. 1, 2 i 5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawów i torebek o
gramaturze papieru 70g/m2?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie o gramaturze papieru 70g/m2.
Pytanie 28 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3-5. Czy Zamawiający zechce zmodyfikować zapis dotyczący
oznakowania CE na wyrobie w celu doprowadzenia do zgodności z Ustawą o Wyrobach medycznych tzn.
oznakowanie CE ma być na opakowaniu zbiorczym, natomiast ma go nie być na torebkach. Oznakowanie
na torebkach świadczyłoby o zgodności wyrobu poddawanego sterylizacji w torebce. Umieszenie znaku
CE bezpośrednio na torebce mogłoby mylnie sugerować, że zapakowany wyrób jest wyrobem
medycznym. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego umieszczenia znaku CE bezpośrednio na
wyrobie.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy i torebki, w których znak CE jest umieszczony na etykietach
opakowań zbiorczych.
Pytanie 29 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3.2. Czy w miejsce torebki w rozmiarze 20-21 cm x 25-26cm
Zamawiający dopuści torebkę w wymiarach 20,5cm x 27cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
Pytanie 30 Dotyczy Pakietu 1 poz. 4.3. Czy w miejsce torebki w rozmiarze 20 x 5 x 39-40 cm
Zamawiający dopuści torebkę w wymiarach 20 x 5,5 x 40 cm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.
Pytanie 31 Dotyczy Pakietu 1 poz. 5.1. Czy w miejsce torebki w rozmiarze 9 x 23-24 cm Zamawiający
dopuści torebkę w wymiarach 9 x 20 cm?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 32 Dotyczy Pakietu 1 poz. 5.3. Czy w miejsce torebki w rozmiarze 13 x 25-26 cm Zamawiający
dopuści torebkę w wymiarach 13 x 27 cm?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 33 Dotyczy Pakietu 1 poz. 5.4. Czy w miejsce torebki w rozmiarze 14-15 x 28-29 cm
Zamawiający dopuści torebkę w wymiarach 13 x 38 cm lub 19 x 33 cm?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 34 Dotyczy Pakietu 3 poz. 1 i 3 oraz Pakietu 4 poz. 8. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od
wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację
notyfikowaną z uwagi na to, iż;
- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo
zamówień publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do
opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku
Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej
swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedycznych
przez niezależne jednostki notyfikowane,
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- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepisy; art. 7 ust.1., i art. 29. ust. 1 i 2,
ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez
Zamawiającego przedmiotowe potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca, zatem
formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ, o takim wymogu powoduje, iż zadanie dedykowane
jest w kierunku tego jedynego Wykonawcy, co utrudnia uczciwą konkurencję i skutkuje, tym że ten
jedyny Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na Wykonawcę o
przymiocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem.
- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo
niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania, czym zaprzecza
kryterium oceny ofert jakim jest 100% - cena jako realizację celów powołanej wyżej ustawy to jest
efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.
Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści;
Czy, Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną
dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust. 3., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Odpowiedź
Zamawiający zmienia brzmienie opisów poniższych pozycji w następujący sposób:
- pakiet 3 pozycja 1 i 3: ostatnie zdanie opisu otrzymuje brzmienie: „Zgodność z normą referencyjną
potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej lub innej równoważnej”. Reszta opisu bez
zmian.
- pakiet 4 pozycja 8 ostatnie zdanie opisu otrzymuje brzmienie: „Wymagany certyfikat potwierdzający
klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub inną równoważną oraz dokument, wydany
przez producenta nie wcześniej niż w 2010r., potwierdzający nietoksyczność.” Reszta opisu bez zmian.
Pytanie 35 Dotyczy Pakietu 3 poz. 1 i 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów o okresie ważności
min.12 miesięcy. T
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
Pytanie 36 Dotyczy Pakietu 3 poz. 1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do
oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie
Wykonawców.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1 z pakietu nr 3 do nowego pakietu. W opisie
wskaźnika w wydzielonym pakiecie 17 Zamawiający dodaje następujący zapis: „Wskaźnik musi być
kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem 3M, na podstawie instrukcji autoczytnika 3M”.
Po wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, pakiet 3 będzie zawierał następujące pozycje:
Pakiet 3
Lp.
1
1

2

Nazwa przedmiotu zamówienia
2
Autoczytnik do wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do tlenku etylenu.
Temperatura inkubacji 37ºC. Pojemność wskaźników min. 12 szt. Odczyt
automatyczny przez wskazane koloru na wyświetlaczu. Osłona zapobiegająca
wysuszaniu wskaźników podczas inkubacji.
Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Wykrycie
aktywności metabolicznej spor/ wynik po ok. 60 – 120 min. inkubacji. Ostateczny
odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach intubacji. Odczyt automatyczny w
autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w
przypadku nieprawidłowego wyniku, łatwa w interpretacji (z zielonego na żółty).
Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym, na fiolce repozycjonowana nierwąca się
naklejka, ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą
referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.
Ochraniacze do narzędzi chirurgicznych niezawiasowych, z kieszonką
umożliwiającą identyfikację narzędzia oraz wskaźnikami chemicznymi do pary
wodnej i EO. W rozmiarach:

Jedn.
Ilość
miary
4

5

szt.

1

1op =
50szt.

6

7

3 5 x12,5 cm
1000
szt.
4 8,9 x 16,8 cm
1000
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek dla pozycji 2, 3, 4; dla pozycji 1 Pakietu 3
wymagana próbka zgodnie z zapisem w SIWZ (przed zmianą pakiet 3 poz. 2)
Zamawiający tworzy pakiet 17 zawierający następujące pozycje:
Pakiet 17
Lp.
1

Nazwa przedmiotu zamówienia

2
Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3
godzinach intubacji. Odczyt automatyczny. Zmiana koloru pożywki w przypadku
nieprawidłowego wyniku, łatwa w interpretacji (z fioletowego na żółty). Nakrętka
wskaźnika w kolorze brązowym, na fiolce repozycjonowana nierwąca się naklejka, ze
1
wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną
potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.
Wskaźnik musi być kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem 3M, na
podstawie instrukcji autoczytnika 3M.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek

Jedn.
Ilość
miary
4

5

1op =
50szt.

16

Pytanie 37 Dotyczy Pakietu 3 poz. 4 i 5. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do
oddzielnego Pakietu. Asortyment wydzielonych pozycji należy do grupy produktów stosowanych w
procesie mycia, zatem nie związany jest on funkcjonalnie z pozostałymi pozycjami. Podział pakietu
pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu 3 poz. 4 i 5 do oddzielnego Pakietu.
Pytanie 38 Dotyczy Pakietu 4 poz. 8. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do
oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie
Wykonawców.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 8 z pakietu nr 4 do nowego pakietu. W związku z
powyższym pakiet 4 będzie zawierał następując pozycje:
Pakiet 4
Jedn.
Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia
Ilość
miary
1
2
4
5
Nietoksyczny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w postaci
arkusza z substancją testową, zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania
1 w uchwycie zapewniającym kontrolę w co najmniej trzech płaszczyznach.
szt.
3000
Możliwy do zastosowania w programie termicznym i termicznochemicznym. Odczyt testu jednoznaczny - łatwy do interpretacji.
Nietoksyczny wskaźnik zintegrownany do sterylizacji tlenkiem etylenu,
2 odpowiadający klasie 5 według ISO 11140-1. Kolor wskaźnika w procesie
szt.
2500
sterylizacji ulega zmianie na zieloną.
Nietoksyczny, samoprzylepny, wskaźnik emulacyjny do kontroli
skuteczności sterylizacji parowej, odpowiadający klasie 6 ISO 11140 -1.
Brak zawartości soli metali ciężkich. Wymagany certyfikat potwierdzający
klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną oraz dokument,
3 wydany przez producenta nie wcześniej niż w 2010r., potwierdzający
nietoksyczność.
A) 134ºC/3,5 min.
szt.
20000
B) 134ºC/5,3 min.121 C/15 min.
szt.
8000
4 Wskaźniki biologiczne - do kontroli sterylizacji parowej - Sporal A
szt.
30

8

Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu
sterylizacji parowej, o szerokości 1,8 cm i dł. 50 - 55 cm. Nieodklejająca się
5
rolka
20
od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa
w interpretacji.
Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu
sterylizacji parowej, o szerokości 2,4 cm i dł. 50 -55 cm. Nieodklejająca się
6
rolka
10
od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa
w interpretacji.
Test zgrzewu do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek rotacyjnych,
7
szt.
250
sprawdzający jakość zgrzewu – z instrukcją zastosowania w zestawie.
Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych. W kolorach:
czarny
10
8
szt.
zielony
10
niebieski
20
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek dla poz. 1, 2, 3A i 3B, 6, 7. Dla poz. 8
Zamawiający wymaga po 1 szt. próbki (wszystkie wymienione kolory) - prezentacja próbek.
Zamawiający tworzy pakiet 18 zawierający następujące pozycje:
Pakiet 18
Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134°C 3,5 min
nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, wskazujący obecność
1 powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie
szt.
520
pary, symulujący ładunek porowaty. Bez ołowiu. Wymagany certyfikat
niezależnej jednostki notyfikowanej.
Pytanie 39 Dotyczy Pakietu 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3 metkownicy
trzyrzędowej numerycznej typu Blitz oraz w poz.1-2 kompatybilnych z nią etykiet w kolorze białym,
posiadających 6 miejsc informacyjnych w opakowaniu po 1 rolce = 500 sztuk etykiet? Wielkość
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej metkownicy, z zastrzeżeniem iż zaoferowane
etykiety (poz. 1 i 2 pakietu 6) muszą pasować do zaoferowanej metkownicy oraz metkownicy MELAdoc
Label Printer posiadanej przez Zamawiającego.
Pytanie 40 Dotyczy projektu umowy § 7, ust. 1. a. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie przewidzianej
kary umownej poprzez naliczanie jej od wysokości niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie 41 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3 i 8. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawiania
przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to, że
stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30 ust. 1. ustawy Prawo zamówień
publicznych, który w swej części zobowiązuje Zamawiającego między innymi do opisywania przedmiotu
zamówienia z zachowaniem Polskich Norm. Z uwagi na to, że przedmiotem tego zadania są jedynie testy
diagnostyczne, a nie produkty medyczne Wykonawca obowiązany jest formułować swe wymogi w
zgodzie z normą ISI 11140, która w całej swej treściwie przewiduje w żadnym przypadku wymogu
certyfikowania wyrobów niemedycznych przez niezależne jednostki notyfikowane. Dowodem na
powyższe jest fakt, iż żaden podmiot niezależny uprawniony w Polsce do certyfikacji nie podejmuje się
przeprowadzenie certyfikacji produktów objętych niniejszym zadaniem.
Odpowiedź
Treść powyższego pytania nie dotyczy asortymentu wskazanego w pakiecie 1 poz. 3 i 8. Jeśli pytanie
dotyczy pakietu 3 poz. 1, 3, i pakietu 4 poz. 8, to Zamawiający zmienia brzmienie opisów poniższych
pozycji w następujący sposób:
- pakiet 3 pozycja 1 i 3: ostatnie zdanie opisu otrzymuje brzmienie: „Zgodność z normą referencyjną
potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej lub innej równoważnej”. Reszta opisu bez
zmian.
- pakiet 4 pozycja 8: ostatnie zdanie opisu otrzymuje brzmienie: „Wymagany certyfikat potwierdzający
klasę wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub inną równoważną oraz dokument, wydany
przez producenta nie wcześniej niż w 2010r., potwierdzający nietoksyczność.” Reszta opisu bez zmian.
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Pytanie 42 Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie testów, które po sterylizacji przebarwiają
się na kolor pomarańczowy. Testy, by spełniały zadaną im funkcję winny wyraźnie zmieniać
przebarwienie po sterylizacji, ostateczny kolor nie jest wyznacznikiem jakości testu, a wymóg
konkretnego zabarwienia jest utrudnianiem uczciwej konkurencji.
Odpowiedź
Treść powyższego pytania nie dotyczy asortymentu wskazanego w pakiecie 1 poz. 2. Jeśli pytanie
dotyczy pakietu 4 poz. 2, to Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 dopuszcza zmianę wybarwienia wskaźnika
w procesie sterylizacji na dowolny widocznie inny od pierwotnego kolor.
Pytanie 43 Dotyczy Pakietu 9 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie torebek w rozmiarze 480 x 640 mm.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.
Pytanie 44 Dotyczy Pakietu 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty próbki w postaci
2 metrów rękawa z każdej pozycji, a nie sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na
załączenie jednej sztuki rękawa w jednym rozmiarze?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą po 2 szt. próbek długości 1m z każdego rozmiaru rękawa
oraz po 2 szt. próbek torebek z każdego rozmiaru.
Pytanie 45 Dotyczy Pakietu 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów bez podanego
na rękawie numeru katalogowego, o szerokości zgrzewa 1cm, grubości folii 51,5µ +/-5%, oznakowanych
znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa oraz bezpośrednio
na rękawie; rozmiar, numer serii i znak CE umieszczone poza przestrzenią załadowczą od strony papieru,
ze wskaźnikami do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem od strony folii oraz
następujących parametrach:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na sucho 4,67 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na mokro 0,9 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na sucho 2,33 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na mokro 0,45 kN/m, pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów bez podanego na rękawie numeru katalogowego, o
szerokości zgrzewu 1cm, grubości folii 51,5µ +/-5%, oznakowanych znakiem CE na etykiecie
umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa oraz bezpośrednio na rękawie; rozmiar,
numer serii i znak CE oraz wskaźniki do sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu oraz formaldehydem
umieszczone poza przestrzenią załadowczą od strony papieru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie 46 Dotyczy Pakietu 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie następujących rozmiarów
rękawów z fałdą:
- w miejsce rozm. 100mm x 50mm x 100mb rozmiar: 100mm x 40mm x 100mb;
- w miejsce rozm. 200 mm x 55 mm x 100 mb rozmiar: 200 mm x 50 mm x 100 mb;
- w miejsce rozm. 250 mm x 65 mm x 100 mb rozmiar: 250 mm x 60mm x 100mb;
- miejsce rozm. 300 mm x 80 mm x 100 mb rozmiar: 300 mm x 60 mm x 100mb?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawów w powyższych rozmiarach.
Pytanie 47 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3, 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek z
folią pięciowarstwową + warstwa kleju bez podanego na torebkach numeru katalogowego, o gramaturze
60g/m o szerokości zgrzewa 1cm, grubości folii 51,5µ +/-5%, rozmiar, numer serii i znak CE
umieszczone poza przestrzenią załadowczą od strony papieru, ze wskaźnikami do sterylizacji parą wodną,
tlenkiem etylenu oraz formaldehydem oraz następujących parametrach:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na sucho 4,67 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na mokro 0,9 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na sucho 2,33 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na mokro 0,45 kN/m, pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek z folią pięciowarstwową + warstwa kleju bez
podanego na torebkach numeru katalogowego, o gramaturze 60g/m o szerokości zgrzewa 1cm, grubości
folii 51,5µ +/-5%, rozmiar, numer serii i znak CE oraz wskaźniki do sterylizacji parą wodną, tlenkiem
etylenu oraz formaldehydem umieszczone poza przestrzenią załadowczą od strony papieru, pozostałe
parametry zgodne z SIWZ.
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Pytanie 48 Dotyczy Pakietu 1 poz. 3. Czy można zaoferować torebki płaskie o wymiarach:
- 15x 38cm (zamiast 15-16 x 39-40 cm)
- 21x28cm (zamiast 20-21 x 25-26 cm)
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 3 torebek płaskich o wymiarach 15x 38cm
(zamiast 15-16 x 39-40 cm).
Pytanie 49 Dotyczy Pakietu 1 poz. 4. Czy można zaoferować torebki z fałdą o wymiarach:
- 15 x 5 x 38 cm (zamiast 15 x 4–5 x 39-40 cm)
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane torebki.
Pytanie 50 Dotyczy Pakietu 1 poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek
samozaklejających bez podanego na torebkach numeru katalogowego, o szerokości zgrzewa 1cm,
grubości folii 51,5µ +/-5% rozmiar, numer serii i znak CE umieszczone poza przestrzenią załadowczą od
strony papieru, oraz następujących parametrach:
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na sucho 4,67 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż na mokro 0,9 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na sucho 2,33 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek na mokro 0,45 kN/m
pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek samozaklejających bez podanego na torebkach
numeru katalogowego, o szerokości zgrzewu 1cm, grubości folii 51,5µ +/-5% rozmiar, numer serii i znak
CE umieszczone poza przestrzenią załadowczą od strony papieru, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie 51 Dotyczy Pakietu 1 poz. 5. Czy można zaoferować torebki samozaklejające o wymiarach:
- 10 x 20 cm (zamiast 9 x 23-24 cm)
- 10 x 25 cm (zamiast 9 x 25-26 cm)
- 13 x 25 cm lub 13 x 35 cm (zamiast 14-15 x 28-29 cm)
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 poz. 5 torebek samozaklejających o
wymiarach:
- 10 x 20 cm (zamiast 9 x 23-24 cm)
- 10 x 25 cm (zamiast 9 x 25-26 cm).
Pytanie 52 Dotyczy projektu umowy. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i
czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź
Terminy podane w projekcie umowy odnoszą się do dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 53 Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna w sytuacji, gdy
Wykonawca odstąpi od wykonania umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości
niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
Pytanie 54 Dotyczy projektu umowy. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w
przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z
dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług
konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.
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