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Puszczykowo, dnia 28 grudnia 2017 r.  

 
Szp.12/35/2/17 
 

 
 
 

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniu  15, 18 i 20 grudnia 2017 r. 
 
 
Pytanie 1  
Dotyczy: Część nr 3  
Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 74,6 g/m2 ? Tak nieznaczna różnica w gramaturze w żaden sposób 
nie wpłynie na jakość czy funkcjonalność produktu.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawy o gramaturze 74,6 g/m2. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Część nr 3 
Czy Zamawiający dopuści rękawy o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku poprzecznym nie 
mniej niż 7,87 kN/m oraz wytrzymałości na przedarcie na mniej niż 3300 mN w obu kierunkach? Tak nieznaczne 
różnice w żaden sposób nie wypłyną na jakość czy funkcjonalność produktu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rękawy o ww. wytrzymałości. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Część nr 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 ww. asortymentu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 4 
Dotyczy: Część nr 11 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 
przeliczona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza testów pakowanych po 100 sztuk w opakowaniu i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Część nr 11 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym 
okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą 
prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o ww. parametrach, jest on zgodny z wymogami Zamawiającego 
określonymi w SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy: Część nr 12 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach: poz. nr 1 po 100 sztuk oraz poz. nr 2 po 250 sztuk? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zarówno testów pakowanych po 100 sztuk dla poz. nr 1, jak i pakowanych po 250 sztuk 
dla poz. nr 2 i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Część nr 13 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka co do wskazanego czasu odczytu tj. w miejsce „24 
min” winno znajdować się „24 godz.”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  dot. 24 minutowego czasu odczytu. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy: Część nr 13 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 
przeliczona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza testy pakowane po 100 sztuk przy zachowaniu odpowiednio przeliczonej wielkości 
zapotrzebowania. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Część nr 15 i 16 
Czy Zamawiający dopuści testy mycia i dezynfekcji niesamoprzylepne? Zgoda umożliwi złożenie konkurencyjnych 
cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza testów mycia i dezynfekcji niesamoprzylepnych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 10 
Dotyczy: Część nr 15 i 16 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 
przeliczona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach po 200 sztuk przy odpowiednim przeliczeniu wielkości 
zapotrzebowania. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy: Części nr 11, 12, 14, 15, 16, 19 i 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 wymaga dla Części 11, 12, 14, 15, 16, 19 i 20 przedłożenia deklaracji zgodności CE producenta, 
zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, charakterystyki wytrzymałościowej, oświadczeń producenta dopuszczających do obrotu, a także 
innych dokumentów i oświadczeń wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 12 
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 tej 
wysokości byłaby rażąco wysoka. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie ww. zmiany zapisów Wzoru umowy.  
 
Pytanie 13 
Dotyczy: Część nr 10 
Czy Zamawiający w zadaniu 10 wymaga potwierdzenia zgodności wskaźnika z normą referencyjną certyfikatem 
niezależnej jednostki notyfikowanej? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zgodności wskaźnika z normą referencyjną i certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej, 

zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 14 
Dotyczy: Część nr 13 
Czy Zamawiający w zadaniu 13 wymaga, aby zaoferowane wskaźniki były kompatybilne z posiadanym przez Szpital 
autoczytnikiem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga kompatybilności wskaźników z posiadanym autoczytnikiem do testów biologicznych 
szybkiego 24 – minutowego odczytu, tj. STERRAD 100 S. 
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Pytanie 15 
Dotyczy: Część nr 11 
Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuści wskaźnik posiadający zamiast dwóch odrębnych okienek pola podzielone 
kolorem biały i w przypadku poprawnego wyniku zielony. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza opisanego wyżej wskaźnika i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy: Część nr 11 
Czy Zamawiający w zadaniu 11 dopuści wskaźniki pakowane po 100 z zachowaniem pozostałych parametrów 
SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza wskaźników pakowanych po 100 szt. i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy: Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki włókninowo-foliowe w rozmiarze 50x60 w zamian za rozmiar 42x60 
cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do oceny torebek włókninowo-foliowych w rozmiarze 50 x 60 cm w zamian za rozmiar 
42 x 60 cm. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy: Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninowo-foliowe w rozmiarze 57x72 cm w zamian za rozmiar 50 x 70 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do oceny torebki włókninowo-foliowe w rozmiarze 57 x 72 cm w zamian za rozmiar 50 x 70 
cm. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy: Część nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninowo-foliowe w rozmiarze 40x52 cm w zamian za rozmiar 42 x 60 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza do oceny torebki włókninowo-foliowe w rozmiarze 40 x 52 cm w zamian za rozmiar 42 x 60 
cm. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Część nr 23 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o anulowanie zapisu „Możliwość przeprowadzenia testu na rękawach 
typu Tyvek”. Test typu Seal Check służy do przeprowadzenia testu na rękawach papierowo-foliowych, zaś do 
rękawów typu Tyvek niezbędny jest test Seal Check Tyvek o innych parametrach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do treści Załącznika nr 2 do SIWZ w Części 23, poprzez dodanie poz. 2.  
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Pytanie 21 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną ze 
wskaźnikami procesu sterylizacji opisanym kolorem po procesie sterylizacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną ze 
wskaźnikami procesu sterylizacji opisanym kolorem po procesie sterylizacji i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 1-7 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania zgodności z normami przez jednostkę notyfikowaną 
w przypadku składania ofert przez producenta, a nie dystrybutora opakowań do sterylizacji? Producent musi 
gwarantować zgodność z właściwymi normami europejskimi i polskimi by jego wyrób był dopuszczony do obrotu 
i użycia na terenie kraju. Jednocześnie w przypadku producenta wystarczającym jest by przedstawił 
on w postępowaniu karty techniczne wyrobu wystawione przez dział kontroli jakości pracujący w rygorze ISO 9001.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną 
zgrzewalnych w temperaturze 180-200 ºC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną 
zgrzewalnych w temperaturze 180-200 o C. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną z kartą 
charakterystyki dot. warstwy papierowej wydanej przez dystrybutora? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych wyżej rękawów foliowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 1-7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji parą wodną z 
wytrzymałością na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania nie mniej niż 7,2 kN/m oraz z wytrzymałością na 
rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,80 kN/m? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww.  rękawów foliowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 26 
Dotyczy: Część nr 3 poz. 1-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK w rozmiarze 100 m 
z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK w rozmiarze 100 m 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy: Część nr 3 poz. 1-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK posiadające wskaźnik 
sterylizacji nadrukowany od strony folii między ścieżkami zgrzewu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK posiadające wskaźnik 
sterylizacji nadrukowany od strony folii między ścieżkami zgrzewu. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy: Część nr 3 poz. 1-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK o gramaturze 
nominalnej min. 64,4 g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. rękawów papierowo-foliowych i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy: Część nr 3 poz. 1-5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK o charakterystyce 
wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,6 kN/m, w kierunku 
poprzecznym nie mniej niż 8,2 kN/m, wytrzymałości na przepuklenie nie mniej niż 1 055 kPa, grubości 157 µm, 
zgrzewalnej w temperaturze minimi 105-125 ºC? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych wyżej rękawów papierowo-foliowych typu TYVEK 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy: Część nr 4 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego o zawartości chlorków  0,34%, 
wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania: min, 1,85 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie na 
sucho w kierunku poprzecznym: min. 1,35 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania: 
min. 0,7 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym: min. 0,4 kN/m, wytrzymałości na 
przesiąkanie wody min. 22s? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. papieru krepowanego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 31 
Dotyczy: Część nr 4 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w opakowaniu a`100 szt z odpowiednim 
przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyżej papieru krepowanego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie 32 
Dotyczy: Część nr 5 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o zawartości chlorków nie więcej niż 0,03%m zawartości 
siarczanów 0,12%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. włókniny i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy: Część nr 5 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny, której okres trwałości produktu od daty jego produkcji i 
maksymalnym możliwym czasie przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt 
zostanie potwierdzana kartą danych technicznych wydaną przez Producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie włókniny, której okres trwałości produktu od daty jego produkcji 
i maksymalny możliwy czas przechowywania w stanie sterylnym wyrobów opakowanych w oferowany produkt 
zostaną potwierdzone kartą danych technicznych wydaną przez producenta. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: Część nr 5 poz. 1-3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w opakowaniach a`250 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie włókniny w opakowaniach a`250 szt. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy: Część nr 5 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w opakowaniu a`100szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie włókniny w opakowaniu a`100szt. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy: Wzór umowy, § 4  
Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 4 Wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Pytanie 37 
Dotyczy: Wzór umowy 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego 
kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od 
dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów Wzoru umowy. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy: Część nr 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści torebki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w rozmiarze 25 cm x 42 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza torebki o rozmiarze 25 cm x 42 cm i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy: Część nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza inne wielkości jednostkowe opakowań, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza inne wielkości jednostkowe opakowań, jednak nie mniejsze niż 200 szt.  
 
Pytanie 40 
Dotyczy: Część nr 9 
Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie 500 sztuk czy 250 sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza modyfikację do treści Załącznika nr 2 do SIWZ w Części nr 9 poprzez zmianę liczby 
zintegrowanych testów z 250 na 500 sztuk w opakowaniu. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy: Część nr 21 
Czy Zamawiający dopuszcza inne wielkości jednostkowe opakowań, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości jednostkowych opakowań i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy: Część nr 22 
Czy Zamawiający dopuszcza inne wielkości jednostkowe opakowań, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości jednostkowych opakowań i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Załącznikiem do niniejszej informacji jest Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych 
stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ – zmiana w zakresie Części nr 9 oraz 23. 
 
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, informuje, iż dokonuje modyfikacji treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, poprzez zmianę terminu składania i otwarcia 
ofert. Termin składania ofert: 9 stycznia 2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert:  9 stycznia 2018 r. godz. 10:30.  
 


