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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
ZP - 158 /19 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów do sterylizacji (znak sprawy: Z/4/PN/19). 
 
 
 

W związku z wpłynięciem zapytań od Wykonawców 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
 
1. Dotyczy zadania 2: 

Czy w poz. 1 i 2 Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 45 x 45 cm 
(czyli nieznacznie odbiegającego od wymaganego)? 

Odp. Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 1 i 2 wyraża zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 
45 x 45 cm. 
 
2. Dotyczy zadania 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązań nie gorszych niż wymagane,                             
tj. zaoferowanie rękawów do sterylizacji, w których zastosowano laminat sześciowarstwowy nie 
licząc warstwy kleju, spełniających pozostałe wymagania SIWZ? 

Odp. Zamawiający w zadaniu 3 wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji, w których 
zastosowano laminat sześciowarstwowy nie licząc warstwy kleju, spełniających pozostałe wymagania 
SIWZ. 
 
3. Pytania dot. ogólnych warunków umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin ważności oraz nr serii znajdowały się na załączniku do 
faktury?  

Odp. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XVI. 3.3.  na następujący: „3.3. Wykonawca wraz 
z każdorazową dostawą towaru dostarczy dokument WZ dostarczonego asortymentu. 
Informacje odnośnie terminu ważności i numeru serii dostarczonego asortymentu powinny 
znaleźć się na dokumencie WZ, fakturze bądź na załączniku do faktury.” 
 
4. Pytania dot. ogólnych warunków umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać w umowie, że prawo Zamawiającego do braku możliwości 
wstrzymania lub ograniczenia dostaw przez wykonawcę nie obowiązuje, gdy zaległości płatnicze 
Zamawiającego przekraczają 60 dni?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu i pozostaje przy 
zapisach SIWZ. 
 
5. Dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 4 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Produkt stanowi 
wyrób niebezpieczny w związku z czym wymaga specjalnego transportu. Podział pakietu 
umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców oraz 
zaoferowanie naboi przez dostawcę specjalizującego się w sprzedaży takich produktów. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. 
 
6. Dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 12 

Czy Zamawiający dopuści osłonki przeznaczone na narzędzia o maksymalnej szerokości 25 mm? 
Odp. Zamawiający informuje, że osłonki znajdują się w pozycji 13 zadania nr 1. Zamawiający                     
w zadaniu nr 1 w pozycji nr 13 dopuszcza osłonki przeznaczone na narzędzia o maksymalnej 
szerokości 25 mm. 
 
7. Dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 14 



Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi 
złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. 
 
8. Dotyczy zadania nr 1 pozycja nr 11 

Uprzejmie prosimy o określenie w jakiej częstotliwości ultradźwięków (Hz) oraz temperaturze 
pracuje posiadana przez szpital myjka ultradźwiękowa. 

Odp. Częstotliwość pracy generatora 40kHz(+/- 5%) . Zakres regulacji temperatury 1-60 min (+/- 2st 
C). 
 
9. Dotyczy zadania nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza testy równoważne kompatybilne                             
z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem o odczycie fluoroscencyjnym? 

Odp. Zamawiający dopuszcza testy równoważne kompatybilne z posiadanym przez Szpital 
autoczytnikiem o odczycie fluoroscencyjnym. Równoważne testy muszą gwarantować prawidłowy 
proces inkubacji potwierdzający wiarygodność odczytu i gwarantujący bezpieczeństwo 
sterylizowanych pakietów w przypadku stosowanych wskaźników biologicznych.  
 
10. Dotyczy zadania nr 1 pozycja 1-2, 6-12 i 14, Zadania 4, 5, 6 

Asortyment ujęty we wskazanych zadaniach nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy                   
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. nr 107, poz. 679/2010). Testy do kontroli 
sterylizacji są dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie deklaracji producenta. Czy                       
w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne deklaracje oraz oświadczenia. 

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy w SIWZ w pkt: 
- III SIWZ  
zapis o treści: 
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie                    
z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. musi 
posiadać deklarację zgodności wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną 
(nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej) – z wyjątkiem zadania 1 
pozycja 3), 4), 5), 13). 
otrzymuje brzmienie: 
„Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce 
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) 
tj. musi posiadać deklarację zgodności wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę 
notyfikowaną (nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej)                          
– dotyczy zadania 3. 
zapis o treści: 
„Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce – 
dotyczy zadania 1 pozycja 3), 4), 5), 13).” 
otrzymuje brzmienie: 
„Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce                      
– z wyłączeniem zadania 3.” 
- VI.4: 
Zapis o treści: 
„ - aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i do 
używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 
poz. 211ze zm.) tj. deklaracji zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę 
notyfikowaną (nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej) – z wyjątkiem 
zadania 1 pozycja 3), 4), 5), 13).” 
otrzymuje brzmienie: 
„ - aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i do 
używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 
2017 poz. 211ze zm.) tj. deklaracji zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez 
jednostkę notyfikowaną (nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej) –
dotyczy zadania 3.” 
- XVI. 1.2. 
zapis o treści: 
„1.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce 
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. 
musi posiadać deklarację zgodności wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę 



notyfikowaną (nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej) – z wyjątkiem 
zadania 1 pozycja 3), 4), 5), 13). 
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce – dotyczy 
zadania 1 pozycja 3), 4), 5), 13).” 
otrzymuje brzmienie: 
„1.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce 
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) 
tj. musi posiadać deklarację zgodności wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę 
notyfikowaną (nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylnej) – dotyczy 
zadania 3. 
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce                  
– z wyłączeniem zadania 3.” 
 
11. Dotyczy Zadania nr 3 

Czy stawiając warunek, aby oferowany asortyment spełniał wymagania norm 868-3 i 868-5 
Zamawiający wymaga, aby na każdym oferowanym rękawie papierowo-foliowym umieszczone 
było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5? 

Odp. Zamawiający stawia warunek spełnienia norm 868-3 i 868-5, nie wymaga jednak umieszczenia 
informacji o normach na każdym rękawie.  
 
12. Dotyczy Zadania nr 3 

Czy stawiając warunek, aby znak CE znajdował się na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli, 
Zamawiający oczekuje rękawów sterylizacyjnych oznakowanych zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy                     
o Wyrobach Medycznych tj. nie dopuści rękawów oznakowanych znakiem CE bezpośrednio na 
zgrzewie rękawa? 

Odp. Zamawiający dopuści rękawy oznakowane znakiem CE bezpośrednio na zgrzewie rękawa. 
 
13. Dotyczy Zadania nr 3 

Czy Zamawiający oczekuje rękawów posiadających trzy wskaźniki tj.: para wodna, tlenek 
etylenu i formaldehyd? 

Odp. Zamawiający oczekuje rękawów posiadających minimum wskaźniki na parę wodną i tlenek 
etylenu. Dopuszcza oznakowanie para wodna, tlenek etylenu i formaldehyd. Zamawiający modyfikuje 
formularz cenowy zadania 3 poprzez dodanie pod tabelką informacji: „Zamawiający oczekuje 
rękawów posiadających minimum wskaźniki na parę wodną i tlenek etylenu.” 
          
14. Dotyczy Zadania nr 3 

Czy Zamawiający, zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5 oczekuje, aby na każdym rękawie 
papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?  

Odp. Zamawiający nie oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była 
nazwa wytwórcy i znak handlowy. 
 
15. 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? 

Odp. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej należy 
złożyć zgodnie z zapisami Ustawy – Prawo zamówień publicznych.                   
 
16. 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. 

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 
 
17. Dotyczy Parametry Techniczne: 

Dot. zadania nr 1, poz. 1 i 2 
Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony 
wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem 
producenta? 

Odp. Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z SIWZ. 
 



 
 
 
18. Dot. zadania nr 1, poz. 6 

Czy Zamawiający testu z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch 
niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności 
przeprowadzonego procesu? 

Odp. Zamawiający oczekuje, aby testy z substancją przesuwaną wskaźnikową posiadały dowolne, 
wyraźne rozgraniczenie świadczące o przejściu substancji wskaźnikowej. 
 
19. Dot. zadania nr 1, poz. 6 

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną 
długość 10 cm? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu i oczekuje zaoferowania asortymentu zgodnego                      
z zapisami SIWZ. 
 
20. Dot. zadania nr 1, poz. 6 

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych 
znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów? 

Odp. Zamawiający dopuści, aby oznaczenie o obowiązujących normach potwierdzających klasę 
testów umieszczone było np. na opakowaniu zbiorczym.  
 
21. Dot. zadania nr 1, poz. 7 

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych 
znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów? 

Odp. Zamawiający dopuści, aby oznaczenie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów 
znajdowało się np. na opakowaniu zbiorczym. 
 
22. Dot. zadania nr 1, poz. 7 

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego 
archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
23. Dot. zadania nr 1, poz. 7 

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone 
były informacje w języku polskim 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
24. Dot. zadania nr 1, poz. 9 

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie 
ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
25. Dot. zadania nr 1, poz. 9 

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający 
wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
26. Dot. zadania nr 1, poz. 9 

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli 
dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia                      
i dezynfekcji, tj. ISO 15883? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
27. Dot. zadania nr 1, poz. 10 

a) Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową 
umieszczoną na 4 płaszczyznach? 

Dot. zadania nr 1, poz. 10 
b) 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? 
Odp. a) i b). Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ i pozostaje przy 
zapisach SIWZ. 



 
 
28. Dot. zadania nr 1, poz. 11 

Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce o długości nie 
mniejszej niż 8 cm, co w rzeczywisty sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
29. Dot. zadania nr 2 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę typu SMS, zgodną z ISO 11607-1                   
o gramaturze 55g/m2? Taka włóknina posiada o wiele lepsze parametry mechaniczne niż papier 
krepowany, dodatkowo jest nie pyląca. 

Odp. Nie. 
 
30. Dot. zadania nr 6 

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający 
wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 
31. Dot. zadania nr 6 

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem                               
i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy? 

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 
 

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 3. 
 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w pkt.: 
 

- III poprzez dodanie zdania o treści: 
„Oferowane wskaźniki biologiczne musza być kompatybilne z posiadanym przez szpital 
inkubatorem firmy 3M „Attest” 290 Auto – reader, co oznacza gwarancję prawidłowego 
procesu inkubacji potwierdzającego wiarygodność odczytu  i gwarantującego bezpieczeństwo 
sterylizowanych pakietów w przypadku stosowanych wskaźników biologicznych  – dotyczy 
zadania 5.” 
 

- VI. 4. poprzez dodanie oświadczenia o treści: 
„ 
 oświadczenie producenta zaoferowanych wskaźników biologicznych o ich kompatybilności                            

z posiadanym przez szpital inkubatorem firmy 3M „Attest” 290 Auto – reader, co oznacza 
gwarancję prawidłowego procesu inkubacji potwierdzającego wiarygodność odczytu                                     
i gwarantującego bezpieczeństwo sterylizowanych pakietów w przypadku stosowanych 
wskaźników biologicznych  – dotyczy zadania 5. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.” 
 

- XVI. poprzez dodanie w pkt. XVI. 1 punktu 4 o treści:  
„1.4. Oferowane wskaźniki biologiczne musza być kompatybilne z posiadanym przez szpital 
inkubatorem firmy 3M „Attest” 290 Auto – reader, co oznacza gwarancję prawidłowego 
procesu inkubacji potwierdzającego wiarygodność odczytu  i gwarantującego bezpieczeństwo 
sterylizowanych pakietów w przypadku stosowanych wskaźników biologicznych  – dotyczy 
zadania 5.” 
 
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 


