
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         32 42-91-000 
Sekretariat:     32 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       32 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     32 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     32 42-91-288 

Fax:       32 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

 
LAS-62/3-PN/18-2020       Rybnik, dnia 05.05.2020 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

na dostawy wyrobów medycznych  na potrzeby Centralnej Sterylizatornii  
 (zamówienie nr LAS-62-PN/18-2020) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 22.04.2020 r., pod nr 533587-N-2020 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji 

(Lp. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej 
ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-
użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu 
na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.” 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i 

wynosiła 150-220⁰ C?” 
Odpowiedź 2: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z folią 6-warstwową, nie licząc 

warstwy kleju?” 
Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się oznaczenie 

obecnie obowiązujących norm?” 
Odpowiedź 4: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym.  
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie 

papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?” 
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Odpowiedź 5: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 

 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było 

odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?” 
Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 7: „Dot. Pakietu nr 1 poz. 15,16,17,18,19,20,27,28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 

powyższych pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości 
konkurencyjnych cenowo ofert.” 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie 
prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 8: „Dot. Pakietu nr 8, poz. 1-5  Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane opakowania 

posterylizacyjne były wyrobem medycznym?” 
Odpowiedź 8: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza zaoferowanie wyrobu medycznego. 

 
Pytanie 9: „Pytania do projektu umowy Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy 

słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była 
naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie 
opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 
odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być 
obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.” 

Odpowiedź 9: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym zakresie. 
 
Pytanie 10: „Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?” 

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 11: „Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji 

posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów 
sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.” 

Odpowiedź 11: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym.  
 
Pytanie 12: „Dotyczy pakiet 1 poz. 1-10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na wydzielenie pozycji 1-10 do 

oddzielnego pakietu? Zgoda Zamawiającego podniesie konkurencyjność postępowania i 
pozwoli na zaoferowane atrakcyjnych cenowo i wysokich jakościowo produktów.” 

Odpowiedź 12: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 



 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 
www.szpital.rybnik.pl  e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl 
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701 

 

Telefony: 
Centrala:         32 42-91-000 
Sekretariat:     32 42-91-254 

 

Główny Księgowy:       32 42-91-299 
Dział Organizacyjny:     32 42-926-11 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:     32 42-91-288 

Fax:       32 42-28-272 
BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001 

 

Pytanie 13: „Dotyczy pakiet 2 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie 
wieloparametrowego wskaźnika chemicznego do kontroli procesu sterylizacji parą w formie 
paska papierowego z perforacją, na który naniesiono substancję testową koloru 
niebieskiego?” 

Odpowiedź 13: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 14: „Dotyczy pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu 

kontrolnego Bowie Dick o wymiarach arkusza 11x11x1,5 cm?” 
Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pakietu kontrolnego Bowie Dick o wymiarach 
arkusza nie mniejszego niż 11cmx11cm – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych 
przez zamawiającego. Należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 15: „Dotyczy pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie testów 

pakowanych po 250 sztuk z dostosowaniem się do zapotrzebowania Zamawiającego?” 
Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. 
Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 
 
Pytanie 16: „Dotyczy pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co 

znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do 
dokumentacji)?” 

Odpowiedź 16: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym.  
 
Pytanie 17: „Dotyczy pakiet 2 poz. 3 Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, 

aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim” 
Odpowiedź 17: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym.  
 
Pytanie 18: „Dotyczy pakiet 2 poz. 4 Czy zamawiający wyrazi zgodę aby chemiczny wskaźnik 

przebarwiający się z koloru różowego na niebieski? Kolor przebarwienia nie jest objęty 
żadnymi normami, chodzi tylko o wyraźną i łatwą w odczycie zmianę koloru.” 

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 19: „Dotyczy pakiet 2 poz. 7 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.” 
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Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 20: „Dotyczy pakiet 2 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej 

był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia 
bezpośrednio do dokumentacji)? 

Odpowiedź 20: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 21: „Dotyczy pakiet 2 poz. 10 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla 

poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były 
w języku polskim?” 

Odpowiedź 21: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 

  Pytanie 22: „Dotyczy pakiet 2 poz. 11 Czy Zamawiający wymaga aby pola odczytu miały postać 
jednolitych, wyraźnych kwadratów co zapewni bardziej krytyczny odczyt skuteczności mycia?” 

Odpowiedź 22: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 23: „Dotyczy pakiet 2 poz. 11 Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie 

znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w 
języku polskim?” 

Odpowiedź 23: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 24: „Dotyczy pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu 

Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?” 
Odpowiedź 24: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 25: „Dotyczy pakiet 4 poz. 4 Czy Zamawiający wymaga, aby test wykonany był z materiału typu 

Tyveku, który jest kompatybilny z plazmową metodą sterylizacji?” 
Odpowiedź 25: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 26: „Dotyczy pakiet 4 poz. 5 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla 

poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były 
w języku polskim?” 

Odpowiedź 26: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 27: „Dotyczy pakiet 4 poz. 5 Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, 
aby test posiadał minimalną długość  10 cm?” 

Odpowiedź 27: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 28: „Dotyczy pakiet 5 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki sterylizacji plazmowej 

umieszczone na teście chemicznym i biologicznym przebarwiały się w identyczny sposób, tzn. 
z koloru różowego na kolor niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy 
sposób identyfikacji wyników.” 

Odpowiedź 28: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 29: „Dotyczy pakiet 5 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej 

ampułki ze szczepem Geobacillus stearothermophilus o populacji 106, która jest bardziej 
wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów?” 

Odpowiedź 29: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym. 
 
Pytanie 30: „Dotyczy pakiet 7 poz. 1-6 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki klasy I znajdujące się 

na linii zgrzewu fabrycznego przebarwiały się w identyczny sposób jak etykiety na 
wskaźnikach chemicznych i biologicznych do sterylizacji plazmowej, np. z koloru różowego na 
niebieski? Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu przeprowadzonego 
procesu sterylizacji.” 

Odpowiedź 30: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 31: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 1-10) 

Prosimy o dopuszczenie rękawów zgodnych z SIWZ o folii  5 warstwowej ( nie licząc warstwy 
kleju),o  gramaturze papieru 60g. Znak CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt 
jednokrotnego użytku umieszczone wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym. Wskaźnik 
sterylizacji  w postaci jednolitego prostokąta bez prążków.” 

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 32: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 15-17) Prosimy o 

doprecyzowanie czy oferowane papiery mają być koloru białego, czy zielonego?” 
Odpowiedź 32: Zamawiający precyzuje, iż wymaga papieru w kolorze białym. 
 
Pytanie 33: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 18-20) Prosimy o 

doprecyzowanie, czy oferowane papiery mają być koloru białego, czy zielonego?” 
Odpowiedź 33: Zamawiający precyzuje, iż wymaga papieru w kolorze zielonym. 
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Pytanie 34: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 15-20) Prosimy o 
dopuszczenie papierów zgodnych z SIWZ o w wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro 
w kierunku walcownia 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,5 kN/m.” 

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 35: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 21-26) Prosimy o 

dopuszczenie torebek zgodnych z SIWZ  o folii 5 warstwowej ( nie licząc warstwy kleju),o  
gramaturze papieru 60g. Znak CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego 
użytku umieszczone wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym. Wskaźnik sterylizacji  w 
postaci jednolitego prostokąta bez prążków.” 

 
Pytanie 36: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 21) Prosimy o dopuszczenie 

torebek zgodnych z SIWZ w rozmiarze 200 x 400 mm.” 
Pytanie 37: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 22) Prosimy o dopuszczenie 

torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 270 x 450 mm.” 
Pytanie 38: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 23) Prosimy o dopuszczenie 

torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 300x 500 mm.” 
Pytanie 39: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 24) Prosimy o dopuszczenie 

torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 400x 520 mm.” 
Pytanie 40: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 25) Prosimy o dopuszczenie 

torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 400x 580 mm.” 
Pytanie 41: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 26) Prosimy o dopuszczenie 

torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 500x600 mm.” 
Pytanie 42: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 27-28) 

Czy Zamawiający dopuści w 100% syntetyczną, niezawierającą celulozy 4 - warstwową 
włókninę o zwiększonej wytrzymałości?” 

Pytanie 43: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 29-48) Czy Zamawiający 
dopuści torebki zgodne z SIWZ o 5-warstwowej folii, o grubości 52µm oraz gramaturze papier 
60g/m2.” 

Pytanie 44: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 30) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 75x210 mm.” 

Pytanie 45: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 31) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 75x280 mm.” 

Pytanie 46: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 32) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 75x280 mm.” 

Pytanie 47: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 33) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x200 mm.” 

Pytanie 48: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 35) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x240 mm.” 
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Pytanie 49: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 36) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x300 mm.” 

Pytanie 50: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 37) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 100x420 mm.” 

Pytanie 51: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 38) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 150x210 mm” 

Pytanie 52: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 39) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 150 x 320 mm.” 

Pytanie 53: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 40) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 150 x 320 mm.” 

Pytanie 54: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 42) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 200 x 320 mm.” 

Pytanie 55: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 43) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ o rozmiarze 200 x 360 mm.” 

Pytanie 56: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 44) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 100 x 300 mm.” 

Pytanie 57: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 45) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 100 x 420 mm.” 

Pytanie 58: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 46) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 150 x 400 mm.” 

Pytanie 59: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 47) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 200 x 420 mm.” 

Pytanie 60: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 48) Prosimy o dopuszczenie 
torebek zgodnych z SIWZ bez fałdy o rozmiarze 300 x 500 mm.” 

Odpowiedź 35- 60: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 61: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 2, poz. 2) Ponieważ wskaźniki 

Bowie&Dick mają najwyżej postawione wymagania pośród wszystkich wskaźników do kontroli 
procesu sterylizacji, Czy Zamawiajacy wymaga by zgodność z normą ISO1140 była 
poświadczona certyfikatem, na którym znajduje się kod oraz nazwa produktu wystawionym 
przez niezależną jednostkę notyfikowaną?” 

Odpowiedź 61: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym.  
 
Pytanie 62: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 2, poz. 3) Czy Zamawiający 

dopuści testy typu 5 posiadające oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. 
Na każdym wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych 
temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem 
PCD, o  rozmiarze wskaźnika 19 x 100 mm.” 

Odpowiedź 62: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
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pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 63: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 2, poz. 5,6) Prosimy o 
dopuszczenie tolerancji taśmy +/- 1mm.” 
Odpowiedź 63: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 64: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 2, poz. 10) Czy Zamawiający 

wymaga by testy spełniany wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które 
dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 
11140-1   oraz by typ wskaźnika nadrukowany był na każdym wskaźniku?” 

Odpowiedź 64: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym.  
 
Pytanie 65: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 2, poz. 12) Czy Zamawiający 

wymaga by uchwyt wykonany był w postaci otwieranego klipsa nie uszkadzającego substancji 
testowej?” 

Odpowiedź 65: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SIWZ i 
formularzu cenowym, dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 66: „do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 5, poz. 5) Czy Zamawiający 

wymaga testów w postaci jednoelementowego przyrządzie, w którym  znajduje się 
wymazówka do pobrania próby i substancja testowa. W przypadku obecności białek, 
substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność 
przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, 
wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg.” 

Odpowiedź 66: Zamawiający zaznacza, że w pakiecie 5 brak jest poz. 5.  
 
Pytanie 67: „Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem 

związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w 
formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na 
formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu 
przekazania dokumentów w formie elektronicznej.” 

Odpowiedź 67: Zamawiający podtrzymuje formę złożenia oferty, nie wymaga osobistego jej 
doręczenia. 
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Pytanie 68: „Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4: 
Czy Zamawiający dopuści testy z substancją wskaźnikową zmieniającą barwę po procesie 
sterylizacji z fioletowego na zielony, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Kolor 
przebarwienia wskaźnika nie ma wpływu na działanie testów a dopuszczenie powyższych 
umożliwi otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert.” 

Odpowiedź 68: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytania 69-73 dotyczą Pakietu nr 2: 
Pytanie 69: „Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

10, 11, 12 jako odrębny pakiet? Wyrażenie zgody umożliwi Zamawiającemu otrzymanie 
większej ilości konkurencyjnych ofert.” 

Odpowiedź 69: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 70: „Dotyczy pozycji 3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 6 do kontroli 

sterylizacji parowej zgodnych z ISO 11140 o parametrach 134°C / 7 min. oraz 121°C / 15 min.” 
Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 71: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 4 do kontroli 
sterylizacji plazmowej / H2O2 zgodnych z ISO 11140 o substancji wskaźnikowej ułożonej liniowo.” 
Odpowiedź 71: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie 
dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 72: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 4 do kontroli 

sterylizacji plazmowej / H2O2 zgodnych z ISO 11140 o substancji wskaźnikowej zmieniającej 
kolor po sterylizacji z niebieskiego na zielony.” 

Odpowiedź 72: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie 
dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 73: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wskaźników klasy 4 do kontroli 

sterylizacji plazmowej / H2O2 zgodnych z ISO 11140 o substancji wskaźnikowej zmieniającej 
kolor po sterylizacji z czerwonego na żółty.” 

Odpowiedź 73: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie 
dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. 
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Pytania 74-76 dotyczą Pakietu nr 4: 
Pytanie 74: „Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4, 5 jako odrębny 

pakiet? Wyrażenie zgody umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości 
konkurencyjnych ofert.” 

Odpowiedź 74: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 75: „Prosimy o informację, czy pozycja 4 „Testy chemiczne do kontroli procesów sterylizacji 

w nadtlenku wodoru” jest tożsama z pozycją 4 z pakietu nr 2?” 
Odpowiedź 75: Zgodnie z formularzem cenowym jest to odrębny asortyment. 
 
Pytanie 76: „Dotyczy pozycji 4. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania testy 

pakowane po 500 szt. i zgodzi się na odpowiednie przeliczenie ilości oferowanych sztuk tak, 
aby końcowa ilość testów była zgodna z wymaganiem Zamawiającego?” 

Odpowiedź 76: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. 
Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 
 
Pytanie 77: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści pakiety Bowie Dick posiadające 
arkusz wskaźnikowy o wymiarach ok.11,5cmx11,5cm? Tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie 
wpłynie na jakość czy funkcjonalność produktu” 
Odpowiedź 77: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14. 
 
Pytanie 78: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 

sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.” 
Odpowiedź 78: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim 
przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. 
Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg pełnych opakowań. 
 
Pytanie 79: „Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające przebarwienie 

po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony?” 
Odpowiedź 79: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie 
dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 80: „Dotyczy: pakiet 1, pozycje 11, 12, 13, 14 Czy Zamawiający wyłączy pozycje 11, 12, 13, 14 do 

oddzielnego pakietu? Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie 
wykonawców.” 

Odpowiedź 80: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 81: „Dotyczy: pakiet 6, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści etykietę w rozmiarze 59 x 40 mm 

spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?” 
Odpowiedź 81: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
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formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 82: Pakiet 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ z 

punktowym ułożeniem substancji wskaźnikowej?  
Odpowiedź 82: Zamawiający podtrzymuje zapisy formularza cenowego w tym zakresie, nie 
dopuszcza zaoferowania asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu. 
 
Pytanie 83: Pakiet 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny pakiet kontrolny Bowie Dick’a 

spełniający wymagania SIWZ o wymiarach mniejszych niż 12 x 12 cm?  
Odpowiedź 83: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 77. 
 
Pytanie 84: Pakiet 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki konfekcjonowane w 

opakowaniach a’ 250szt.? 
Odpowiedź 84: Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim 

przeliczeniem zamawianych ilości do dwóch miejsc po przecinku w celu 
porównywalności ofert. Zamawiający informuje, że będzie dokonywał zamówień wg 
pełnych opakowań 

 
Pytanie 85: Pakiet 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki zmieniające barwę po 

procesie sterylizacji na kolor fioletowy?  
Odpowiedź 85: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 86: Pakiet 1 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw z zakładką 75 x 25 mm ? 
Odpowiedź 86: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 87: Pakiet 1 poz. 11-14: Czy Zamawiający zechce wydzielić ww. pozycje do osobnego pakietu? 
Umożliwi to większej ilości oferentów złożenie ofert konkurencyjnych cenowo. 
Odpowiedź 87: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 88: Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 7) 
Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ z zakładką 25 mm. 
Odpowiedź 88: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
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zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 89: Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 8 -9) 
Prosimy o dopuszczenie rękawów zgodnych z SIWZ z zakładka 40 mm.  
Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 90: Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 1.1 ( pakiet nr 1, poz. 10) 
Prosimy o dopuszczenie rękawa zgodnego z SIWZ zakładką 60 mm.  
Odpowiedź 90: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w 
formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane 
zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin 
składania ofert przedłużony do dnia 08.05.2020 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 11.30. 

 
 
Egz.: 
1. strona internetowa, 
2. aa.  

 
 
             
        

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


