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WYJAŚNIENIE  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego  na „Dostawa  materiałów i opakowań do sterylizacji 
dla SPZOZ w Krotoszynie „ 

 

DG/1/20/17 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia siwz.   

Zapytania do Formularza Cenowego: 

 
1 Pytanie: 
Pytanie do pakietu numer 2: 
- zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu numer 2 pozycji numer: 1-11 i utworzenie odrębnego pakietu. Z 
oczywistych względów zwycięzca pakietu może być tylko - firma InformerMed, która jest jedynym dystrybutorem 
rękawów z poliolefinu. W związku z tym faktem, konkurencyjność w zakresie rękawów papierowo-foliowych jest 
wykluczona. W przypadku odmowy, prosimy o merytoryczne uzasadnienie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Istnieje możliwość zakupu rękawów z poliolefinu  od dystrybutorów 
krajowych i zagranicznych.  
 
2 Pytanie: 
Pakiet nr 2, poz. 1-11, 15-19 
Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna 
odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli naszej firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo 
oferty.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
3 Pytanie: 
Pakiet nr 2, poz. 15-17 
Czy Zamawiający dopuści papier pojedyńczo krepowany? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.   
Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza. 
 
4 Pytanie: 
Pakiet nr 1  
Poz.1, 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na taśmę do sterylizacji parowej o długości 50 m?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z Formularzem 
Cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ (pod tabelą). 
 
Poz. 4  
Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus 
stearothermophilus o populacji 106 z końcowym odczytem 24 godziny? Taka populacja jest bardziej 
wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Poz. 5, 6  
Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, 
aby informacje zawarte na teście i na etykiecie opakowania zbiorczego były w języku polskim?  
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 
 
Poz. 9, 10  
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki chemiczne umieszczone na teście chemicznym i biologicznym 
do sterylizacji plazmowej przebarwiały się w identyczny sposób, tzn. np. z koloru różowego na kolor 
niebieski? Pozwoli to na łatwiejszy, bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wskaźniki chemiczne umieszczone na teście chemicznym i 
biologicznym do sterylizacji plazmowej przebarwiały się w identyczny sposób, co pozwoli na łatwiejszy, 
bezpieczniejszy i szybszy sposób identyfikacji wyników. 
 
5 Pytanie: 
Pakiet nr 2  
Poz. 1 do 11  
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po 
sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas 
odczytywania wyników testu.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną 
znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, na której umieszczone są informacje na temat 
daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. Etykieta ta 
umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą 
identyfikacyjną na której umieszczone są informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków 
przechowywania oraz numerem LOT produktu. Etykieta ta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na 
ewentualne przyjęcie reklamacji produktu. 
 
Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie 
obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące 
normy?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu 
zewnętrznym lub wewnątrz roli, co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 
8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?  
Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd użytkownika, 
sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do 
„wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. 
Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy 
z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany 
znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla 
wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie."  
Odpowiedź: Sposób oznakowania wyrobu znakiem CE powinien być zgodny z art. 11 ustawy z dnia 
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017  poz. 211). 
 
Poz. 15 do 17  
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji papier gwarantował sterylność 
wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez producenta 
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papieru, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna papieru jest jego najważniejszą cechą 
użytkową, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Poz. 18 do 19  
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała 
sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez 
producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową 
opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
Poz. 20 do 25  
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego 
przebarwiały się w identyczny sposób jak wszystkie wskaźniki chemiczne do sterylizacji plazmowej, tzn. 
z koloru różowego na niebieski? Personel będzie miał jasność i gwarancję poprawności odczytu 
przeprowadzonego procesu sterylizacji.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wskaźniki klasy I znajdujące się na linii zgrzewu fabrycznego w 
rękawach z poz. 20-25 przebarwiały się w identyczny sposób. Zamawiający dopuszcza nie wymaga, aby 
wszystkie wskaźniki  na rękawach z poz. 20-25  przebarwiały się z koloru różowego na niebieski. 
 
Poz. 26 i 27  
Czy Zamawiający wymaga, aby po przeprowadzonym procesie sterylizacji włóknina gwarantowała 
sterylność wyrobu medycznego przez okres 180 dni, co jest potwierdzone dokumentem wydanym przez 
producenta, a nie dystrybutora? Barierowość mikrobiologiczna najważniejszą cechą użytkową 
opakowania, zapewniającą bezpieczne przechowywanie każdego wyrobu medycznego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 
 
 
 
Zapytania do SIWZ: 
6 Pytanie: 
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: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z  zaznaczeniem, że Wykonawca nie należy do 
żadnej grupy kapitałowej. 
 
Zapytania do Projektu Umowy 
 
7 Pytanie: 
Dot. projektu 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 postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
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8 Pytanie: 
Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze zamówienia 
(symbolu) nadanego przez Zamawiającego? 
 
Numer umowy nie musi być zamieszczany na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów 
wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku 
wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy 
bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami. 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian. 
 
 
9 Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna w §12 pkt.2 naliczana była od niezrealizowanej 
wartości umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający postanawia pozostawić zapisy Projektu umowy bez zmian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i 
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 

      Z poważaniem 
 
 

 
Krotoszyn, dnia  18.05.2017 r.   


