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Puszczykowo, dnia 3 lutego2017 r.  

 

Szp.12/2/2/16 

 

 

 

 

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

 

Dostawa akcesoriów do sterylizacji 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  

art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu 30 stycznia 2017 r. 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: Część 1 poz. 10 

W pozycji numer 10 znajdują się torebki papierowo-foliowe o wymiarze: 30 cm x 50 -55 cm, czy Zamawiający 

dopuści torebki papierowo foliowe w rozmiarze: 32 cm x 50? 

Pytanie 2 

Dotyczy: Część 1, poz. 10 

Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 32 x 50 cm?  

Odpowiedź na pytania 1 i 2: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie Części 1 poz. 10 w poniższym zakresie: 

Zapis: „Rozmiar: 30 cm x 50 -55 cm”,  

Zastępuje się sformułowaniem: „Rozmiar: 30-32 cm x 50-55 cm”. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy: Część 1 poz. 8 

W pozycji numer 8 znajduje się rękaw z fałdą o wymiarze: 30 x 200 mb, czy Zamawiający dopuści rękawy 

papierowo-foliowe z fałdą o wymiarze 100 mb? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z fałdą o wymiarze 100 mb. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy: Część 1  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo - foliowe o hydrofobowości 33 s? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na rękawy papierowo - foliowe o hydrofobowości 33 s. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. D ąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     
 
 

S
tr

o
n

a
2

 

Pytanie 5 

Dotyczy: Część 1  

Czy Zamawiający odstąpi od certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez 

producenta jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie Części 1 w poniższym zakresie: 

Sformułowanie: „Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez producenta jak  

i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego”, 

zastępuje się zapisem: „Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez 

producenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego”. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy: Część 1, poz. 1-10 

Czy Zamawiający dopuści rękawy i torebki o następujących parametrach: 

- nie posiadające nazwy producenta umieszczonej na rękawie 

- informacja o kolorze wskaźnika po sterylizacji 

- temperatura zgrzewu 180 – 210 stopni C  

- wytrzymałość zgrzewu 1,5 N/15 mm 

- nie posiadające badań na wytrzymałość na rozdarcie folii 

- gramatura papieru 60 g/m2 

- wytrzymałość na przedarcie papieru  w obu kierunkach min. 600 mN 

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania: 6,40 kN/m 

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym: 3,40 kN/m 

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania: 2,10 kN/m 

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym: 1,10 kN/m 

- nawilżanie wodą 35 s.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na wyżej określony asortyment. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy: Część 1, poz. 1-10 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia warstwowości foli przez niezależną jednostkę i dopuści w to 

miejsce załączenie oświadczenie producenta wyrobu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy: Części 2 

Czy w poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wzmocnione torby włókninowo - foliowe w rozmiarze 

50 cm x 64 cm lub 48 cm x 75 cm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający w poz. 2 wyraża zgodę na złożenie oferty na wzmocnione torby włókninowo - foliowe w rozmiarze 50 

cm x 64 cm lub 48 cm x 75 cm. 
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Pytanie 9 

Dotyczy: Części 2 

Czy Zamawiający odstąpi od certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez 

producenta jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie Części 2 w poniższym zakresie: 

Sformułowanie: „Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez producenta  

jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego”, 

zastępuje się zapisem: „Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez 

producenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego”. 

 

Pytanie 10 

Dotyczy: Część 2 poz. 20 

Czy Zamawiający dopuści torby włókninowo-foliowe o rozmiarze: 50 x 60? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie toreb włókninowo-foliowych o rozmiarze: 50 x 60. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy: Część 2 poz. 21 

Czy Zamawiający dopuści torby włókninowo-foliowe o rozmiarze: 57 x 72? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie toreb włókninowo-foliowych o rozmiarze: 57 x 72. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy: Część 3 

Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 74,6 g/m
2
? Tak nieznaczna różnica w gramaturze w żaden sposób 

nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność produktu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o gramaturze 74,6 g/m
2
. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy: Część 3 

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od poniższego wymogu w stosunku do oferenta, gdyż za jakość produktu 

odpowiada jego producent: 

„Wymagane załączenie do oferty dokumentu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną 

potwierdzającego posiadanie przez producenta jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 lub innego równoważnego.” 

Pytanie 14 

Dotyczy: Części 3  

Czy Zamawiający odstąpi od certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez 

producenta jak i oferenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008? 

Odpowiedź na pytanie 13 i 14: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ odnośnie Części 3 w poniższym zakresie: 

Zapis: „Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez producenta jak i oferenta 

wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego”, 
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zastępuje się sformułowaniem: „Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającego posiadanie przez 

producenta wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równoważnego”. 

 

Pytanie 15  

Dotyczy: Części 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier krepowany do sterylizacji parowej o wytrzymałości na 

rozciąganie w kierunku wytwarzania min.0,8 kN/m oraz wytrzymałości na przesiąkanie wody min. 25 s. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na papier krepowany do sterylizacji parowej o wyżej określonych 

parametrach. 

 

Pytanie 16  

Dotyczy: Części 4, poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu zawierającym 100 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru w opakowaniu zawierającym 100 sztuk z jednoczesnym 

przeliczeniem zamawianych ilości. 

 

Pytanie 17  

Dotyczy: Część 4, poz. 1-4 

Czy Zamawiający dopuści papier do sterylizacji o następujących parametrach: 

- zawartość siarczanów 0,034 % 

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania : 1,85 kN/m 

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym : 1,35 kN/m 

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania : 0,72 kN/m 

- wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym : 0,42 kN/m 

- wytrzymałość na przesiąkanie wody : 22 s.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na papier do sterylizacji o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy: Część 7 

Czy Zamawiający ma na myśli rozmiar 25x30 czy 30x50? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ poprzez określenie rozmiaru zamawianych mat pochłaniających 

wilgoć - 30x50. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy: Część 8 

Czy Zamawiający dopuści testy symulacyjne Bowie Dick kompatybilne z przyrządem PCD posiadającym kapsułę 

wykonaną ze stali kwasoodpornej (bez obudowy z tworzywa sztucznego) oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości 

plastiku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza testów symulacyjnych Bowie Dick o wyżej określonych parametrach. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

 
Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. D ąbrowskiego Spółka Akcyjna   

ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo 
telefon: (61) 89-84-000,  fax: (61) 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731  

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
www.szpitalpuszczykowo.com.pl 

 

     
 
 

S
tr

o
n

a
5

 

Pytanie 20 

Dotyczy: Część 11 

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 

przeliczona. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów integracyjnych kl. V w opak. po 100 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości. 

 

Pytanie 21 

Dotyczy: Część 11 

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia normy na każdym wskaźniku. Testy posiadają 

poświadczenie zgodności z normą w postaci deklaracji producenta wyrobu, nie ma zatem żadnego jakościowego 

bądź użytkowego uzasadnienia dla stawianego wymogu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu oznaczenia normy na każdym wskaźniku. 

 

Pytanie 22 

Dotyczy: Część 11 

Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę cyklu sterylizacji. Wskaźniki 

muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego  

o określonych parametrach (PN EN ISO 11140). Czy – wobec powyższego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola 

wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą 

nieprawidłowy wynik sterylizacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy V z przesuwalną substancją, z jednym okiem 

posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy 

wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji. 

 

Pytanie 23 

Dotyczy: Części 11  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy do kontroli sterylizacji, dla których zgodność z normą jest 

potwierdzona certyfikatem producenta? Testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi a jedynie testami 

diagnostycznymi i jako takie nie wymagają certyfikacji przez niezależne jednostki.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 

 

Pytanie 24 

Dotyczy: Części 11  

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście oraz etykiecie zewnętrznej 

umieszczone były informacje w języku polskim? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby na teście oraz etykiecie zewnętrznej umieszczone były informacje w języku polskim. 
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Pytanie 25 

Dotyczy: Część 12 

Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 samoprzylepne kalibrowane na parametry 121°C/20 min. i 134°C/7 min.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania testów emulacyjnych klasy 6 o wyżej określonych parametrach. 

 

Pytanie 26 

Dotyczy: Część 12 

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 

przeliczona. 

Pytanie 27 

Dotyczy: Część 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy emulacyjne pakowane po 250 szt. w opakowaniu 

jednostkowym z odpowiednim przeliczeniem ilości? 

Odpowiedź na pytanie 26 i 27: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie testów emulacyjnych klasy 6 w opakowaniu po 250 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości. 

 

Pytanie 28 

Dotyczy: Część 12 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia klasy 

wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi,  

a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie 

została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający 

zgodzi się zatem na dołączenie testów, dla których potwierdzenie klasy zostało wydane przez producenta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie testów w Części 12, dla których potwierdzenie klasy zostało 

wydane przez producenta. 

 

Pytanie 29 

Dotyczy: Część 13 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów biologicznych do sterylizacji plazmowej o odczycie po 2 godzinach 

(poz. 2) oraz kompatybilnego z nimi autoczytnika (poz. 1) zgodnego z opisem poniżej: 

„Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub 

czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie 

fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną drukarkę rejestrująca oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje 

konieczność podłączania oddzielnych urządzeń.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaoferowanie testów biologicznych o wyżej określonych parametrach pod warunkiem 

udokumentowanego potwierdzenia FDA iż testy są kompatybilne do sterylizatora STERRAD 100S oraz zgodne  

z normą ISO EN 11138. 
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Pytanie 30 

Dotyczy: Część 13 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 

przeliczona. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów biologicznych w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianej ilości. 

 

Pytanie 31 

Dotyczy: Części 15  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy skuteczności mycia mechanicznego, na których 

substancja wskaźnikowa umieszczona jest po obu stronach paska testowego wykonanego z tworzywa sztucznego  

w opakowaniach a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Oferowane przez nas testy kontroli mycia są 

kompatybilne z uchwytem, który ma za zadanie dodatkowo utrudnić dostęp czynnika myjącego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wyżej określonego asortymentu. 

 

Pytanie 32 

Dotyczy: Część 15 i 16 

Czy Zamawiający dopuści testy mycia i dezynfekcji nie samoprzylepne. Zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnych 

cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wyżej określonego asortymentu. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy: Część 15 i 16 

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 

przeliczona. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów w Części 15 i 16 w opakowaniach po 200 szt. z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianej ilości. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy: Część 16 

Czy Zamawiający dopuści testy do kontroli dezynfekcji niewymagające zastosowania uchwytu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania testów do kontroli dezynfekcji niewymagających zastosowania uchwytu. 

 

Pytanie 35 

Dotyczy części 17  

Czy Zamawiający wymaga, aby niebieska substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego miała 

postać kwadratu umieszczonego na cienkiej metalowej płytce kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie 

utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznienie testu? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wymaga, aby niebieska substancja wskaźnikowa testu skuteczności mycia mechanicznego miała 

postać kwadratu umieszczonego na cienkiej metalowej płytce kompatybilnej z uchwytem mającym za zadanie 

utrudnienie dostępu czynnika myjącego a zarazem ukrytycznienie testu. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy: Części 18  

Czy Zamawiający ma na myśli etykiety do metkownicy ze wskaźnikiem parowym czy ze wskaźnikiem sterylizacji 

nadtlenkiem wodoru?  

Odpowiedź: 

Etykiety do metkownicy ze wskaźnikiem parowym. 

 

Pytanie 37 

Dotyczy: Części 18  

Jeśli Zamawiający ma na myśli etykiety ze wskaźnikiem pary wodnej, prosimy o dopuszczenie etykiet zmieniających 

zabarwienie z koloru różowego na brązowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie etykiet zmieniających zabarwienie z koloru różowego na brązowy. 

 

Pytanie 38 

Dotyczy: Części 18  

Jeśli Zamawiający ma na myśli etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, prosimy o dopuszczenie 

etykiet zmieniających zabarwienie z koloru pomarańczowego na żółty, pakowanych po 500 szt. na rolce  

z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek?  

Odpowiedź: 

W związku z odpowiedzią na pytanie 36 pytanie jest bezprzedmiotowe. 

 

Pytanie 39 

Dotyczy: Części 19  

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu 

medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego 

nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta. 

 

Pytanie 40 

Dotyczy: Części 21  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na plomby papierowe do kontenera Wagner w rozmiarze 

całkowitym 140 mm x 29 mm, rozmiar etykiety 70 mm x 29 mm +/- tolerancja 2%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania plomb papierowych do kontenera Wagner o wyżej określonych 

parametrach. 
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Pytanie 41 

Dotyczy: Część 23 

Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu nieposiadające opisów w języku polskim bezpośrednio na teście,  

w przypadku dostarczenia do każdego opakowania ulotki/instrukcji w języku polskim? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza ww. asortymentu. 

 

Pytanie 42 

Dotyczy: Części 28  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji 

nadtlenkiem wodoru pakowane po 500 szt. na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji 

nadtlenkiem wodoru pakowane po 500 szt. na rolce z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek, pod warunkiem, że 

będą kompatybilne z metkownicą firmy GKE. 

 

Pytanie 43 

Dotyczy: Części 28  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na etykiety do metkownicy ze wskaźnikiem sterylizacji 

nadtlenkiem wodoru, zmiana zabarwienia z pomarańczowego na żółty, pakowane po 500 szt. na rolce  

z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na etykiety do metkownicy ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem 

wodoru, zmiana zabarwienia z pomarańczowego na żółty, pakowane po 500 szt. na rolce  

z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek 

 

Pytanie 44 

Dotyczy: Części 31  

Czy Zamawiający wymaga, aby podajnik do taśm wskaźnikowych wykonany był ze stali malowanej proszkowo,  

z możliwością umiejscowienie jednocześnie 2 taśm? Stalowa konstrukcja urządzenia gwarantuje większą stabilność 

podajnika.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby podajnik do taśm wskaźnikowych wykonany był ze stali malowanej proszkowo,  

z możliwością umiejscowienie jednocześnie 2 taśm. 

 

Pytanie 45 

Dotyczy: Część 8, 11-16, 19-20 

Asortyment zaoferowany we wskazanych częściach nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy  

o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). Czy w związku z powyższym 

Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie 46 

Dotyczy: wzór umowy § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 50 zł”. W przypadku niewielkich Zamówień kara  

w takiej wysokości byłaby rażąco wysoka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów wzoru umowy. 

 

Pytanie 47 

Dotyczy zapisów umowy: 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w §6 słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów wzoru umowy. 

 

Pytanie 48 

Dotyczy zapisów umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, 

przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów wzoru umowy. 

 

Pytanie 49 

Dotyczy zapisów 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: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów wzoru umowy. 

 

Pytanie 50 

Dotyczy zapisów umowy: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na fakturze znajdował się numer umowy oraz data jej zawarcia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów wzoru umowy. 

 

Pytanie 51 

Dotyczy zapisów SIWZ w sprawie wymogu certyfikatu jednostki notyfikowanej  

Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo- foliowe są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma 

konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu 

przedstawienia wyżej wymienionego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których 

zgodność z normą potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych  

i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ. 
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Pytanie 52 

Dotyczy zapisów SIWZ w sprawie wymogu certyfikatu jednostki notyfikowanej  

Czy ze względu na fakt, iż testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, dla 

których certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach 

Medycznych ani przez żadne inne przepisy prawne Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty 

potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na 

testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami zostało wydane przez ich producenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną 

jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami 

zostało wydane przez ich producenta. 


