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Puszczykowo, 8.12.2014 r. 
Szp. 8/127/2/14  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dla uczestników postępowania poniŜej 30 tysięcy euro dotyczącego akcesoriów do 
sterylizacji 

 
 NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. 
(„Zamawiający”) informuje o zmianach, których dokonuje w dniu dzisiejszym w formularzu ofertowym w 
kolumnie 10, dotyczących testów integracyjnych Thermalog. Poprawiony formularz zamieszczony 
zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

Zamawiający informuje równieŜ o zmianie  w opisie zamówienia w punkcie I Rękaw papierowo – 
foliowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej. Poprawiony opis zamówienia zamieszczony zostanie na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 Jednocześnie Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz.1 lp. 1-
7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umoŜliwiłoby wi ększej ilości oferentom 
złoŜenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-uŜytkowych oraz jakości. 
UmoŜliwienie złoŜenia ofert róŜnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty 
zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość dzielenia przedmiotu zamówienia na pozycje, zgodnie ze zmienionym 
formularzem ofertowym zamieszczonym na stronie internetowej. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający w poz. 1, lp. 8 dopuści do oceny torebki papierowo-foliowe o rozmiarach 20cm x 
33cm? 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu zamówienia. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na 
sucho w kierunku walcowania 7.2 kN/m, w kierunku poprzecznym 3.8 kN/m? 
Odpowiedz: 
Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w poniŜszym zdaniu: 
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Sformułowanie: „(...)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niŜ 
7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niŜ 4 kN/m(...)”. 
Zastępuje się zapisem: „(...)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie 
mniej niŜ 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niŜ 3,8 kN/m(...)”. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii pięciowarstwowej nie licząc 
warstwy kleju? 
Odpowiedz: 
Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w poniŜszym zdaniu: 
Sformułowanie: „Folia co najmniej sześciowarstwowa nie licząc warstwy kleju” 
Zastępuje zapisem: „Folia co najmniej pięciowarstwowa nie licząc warstwy kleju” 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe zgrzewalne w temperaturze 180-220oC? 
Odpowiedz: 
Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w poniŜszym zakresie: 
Sformułowanie: „- zgrzewalna w temperaturze minimum 170-190 ° C” 
Zastępuje zapisem: „-zgrzewalna w temperaturze mieszczącej się w zakresie 170-220 ° C” 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji Tyvek o gramaturze 74,6 g/m2 ? 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z opisu zamówienia. 
 
Pytanie 7 i 8 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw TYVEK o wymiarach 10cm x 200m lub 15cm x 200m w 
miejsce rękawa o wymiarach 12cm x 200m? 
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga rękawów TYVEK o długości 200m, z kolei w 
formularzu cenowym Zamawiający wpisał zapotrzebowanie  na rękawy o długości 70m.  Czy 
Zamawiający dopuszcza rękawy TYVEK o długości 70m i 200m?  Czy podane zuŜycie rękawów w ciągu 
roku odnosi się do rękawów o długości 200m? 
Odpowiedz: 
Zamawiający wprowadza zmianę do opisu zamówienia w poniŜszym zakresie: 
Sformułowanie: 5cm/200 m, 7,5cm/200m, 12cm/200m, 15cm/200m, 20cm/200m,25cm/200m,30cm/200m; 
Zastępuje zapisem: 5cm/70 m, 7,5cm/70m, 10-12cm/70m, 5cm/70m,  20cm/70m,  25cm/70m, 30cm/70m. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji nawiniętych na rolkę papierem na 
zewnątrz. Sposób nawinięcia rękawa nie daje Ŝadnych korzyści z punktu widzenia technicznego jak i 
higienicznego gdyŜ w trakcie uŜytkowania  kontakt z otoczeniem w tym samym zakresie doznają obydwie 
strony rękawa. Obowiązujące normy i  literatura fachowa w Ŝadnej mierze  nie wskazują by sposób 
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nawinięcia rękawa na rolkę miał jakikolwiek wpływ na względy higieniczne czy tym bardziej techniczne, 
bądź uŜytkowe. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie dotyczące ilości warstw folii wydane przez producenta 
rękawów. Dla wyrobów medycznych z funkcją pomiarową obecnie obowiązująca norma wymaga 
potwierdzenia przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną, zgodności  konstrukcji natomiast nie 
poszczególnych jej parametrów technicznych wskazanych przez producenta. 
Odpowiedz: 
Zamawiający wyraŜa zgodę, na potwierdzenie wydane przez producenta rękawów. 
 
Pytanie 11 
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od poniŜszego wymogu:  
„Wymagane załączenie do oferty dokumentu wydanego przez niezaleŜną jednostkę 
notyfikowaną potwierdzającego posiadanie przez producenta jak i oferenta wdroŜonego 
systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równowaŜnego.” 
Odpowiedz: 
Zamawiający odstępuje od powyŜszego wymogu. 
 
Pytanie 12 
Czy w miejsce rękawa z pakietu 1 poz. 3 o szerokości 120mm Zamawiający dopuści rękaw 125mm? 
Odpowiedz: 
W pakiecie nr 1 pozycja 3 Zamawiający dopuszcza szerokość rękawa w wymiarze 12-12,5 cm. 
 
Pytanie 13 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umoŜliwi złoŜenie 
konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców. 
Odpowiedz: 
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuści testy symulacyjne Bowie Dick w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD 
posiadający kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej (bez obudowy z tworzywa sztucznego) oraz rurkę 
z wysokiej wytrzymałości plastiku? 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z opisu zamówienia. 
 
Pytanie 15 
Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. 
Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu 
czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyŜszego - 
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Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez 
jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z opisu zamówienia. 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie 
stosownie przeliczona. 
Odpowiedz: 
Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250szt, pod warunkiem przeliczenia zamawianych ilości. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie 
stosownie przeliczona. 
Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z opisu zamówienia. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy wzoru umowy §2, ust.2: Uprzejmie prosimy o wydłuŜenie czasu dostaw do 3 dni roboczych. 
Odpowiedz: 
Zamawiający wprowadza zmiany w projekcie umowy dostawy w §2, ust.2: 
Sformułowanie: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie wskazanym w 
zamówieniu, nie krótszym niŜ 3 dni. 
Zastępuje zapisem: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie wskazanym 
w zamówieniu, nie krótszym niŜ 3 dni robocze. 
 

Pytanie 19: 
Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania, 
widoczne od strony folii i papieru, posiadające wskaźnik S, FO, EO, o gramaturze 60-70g/m², spełniające 
posiadające parametry wytrzymałościowe zgodne z normą PN-EN 868-2-3-4-5 i ISO 11607-1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji para wodną o wyŜej opisanych 
parametrach. 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający dopuści rękawy o folii 6-cio warstwowej, łącznie z warstwą kleju, wraz z 
potwierdzeniem ilości warstw przez producenta wyrobu. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedz na pytanie nr 4. 
 
Pytanie 21 
Prosimy o wyraŜenie zgody na zaoferowanie rękawów zgrzewalnych w temperaturze 170-185 °C. 
Odpowiedź: 
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Patrz odpowiedz na pytanie nr 5. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o dopuszczenie przedłoŜenia w ofercie certyfikatu ISO 9001:2008 dla producenta wyrobu. 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedz na pytanie nr 11. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający dopuści rękawy TYVEC o gramaturze 75g/m² +/- 5% i parametrach 
wytrzymałościowych folii i papieru TYVEC zgodnych z normą PN-EN 868-1 i 9 oraz EN 868-5. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści rękawy o wyŜej opisanych parametrach 
 
Pytanie 24 
Prosimy o dopuszczenie przedłoŜenia dla testów integracyjnych Thermalog w ofercie certyfikatu ISO 
9001:2008 dla producenta wyrobu . 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie 25 
Prosimy o dopuszczenie włókniny o gramaturze 57 g/m²? 
Odpowiedź: 
Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 26  
Prosimy o dopuszczenie włókniny o gramaturze 60 g/m²? 
Odpowiedź: 
Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 27 
Czy napisy umieszczone na teście integracyjnym Thermalog mają być w języku polskim? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę w opisie zamówienia  testu integracyjnego Thermalog poprzez 
dopisanie „Zamawiający wymaga by umieszczone na teście napisy były w języku polskim”. 
Pytanie 28 
Czy Zamawiający wymaga, aby test skuteczności mycia miał formę metalowej blaszki z naniesiona 
substancją wskaźnikową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego testów kontroli 
skuteczności mycia (brudzik) w myjni. . 
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Pytanie29 
Czy Zamawiający wymaga, aby test skuteczności mycia miał formę metalowej blaszki z naniesiona 
substancją wskaźnikową?  
Odpowiedź: 
Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego testów 
skuteczności mycia w programie chemicznym na 56 °C. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający wymaga, aby test skuteczności mycia miał formę metalowej blaszki z naniesiona 
substancją wskaźnikową?  
Odpowiedź: 
Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego testów 
skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. 
 
Pytanie 31 
Czy Zamawiający wymaga, aby plomba posiadała wskaźnik sterylizacji parowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia. 


