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Znak: AE/ZP-27-93/16                              Tarnów, 2016-11-29 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy materiałów 

do sterylizacji: opakowań, testów, naboi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika                   

w Tarnowie. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy Rozdział XIV SIWZ – Ogólne warunki umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmniejszenie kary w pkt. 9 ogólnych warunków umowy w SIWZ z 20% na 10 %? 

2. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3 – Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji  

do oddzielnego pakietu. Produkt stanowi wyrób niebezpieczny w związku z czym wymaga 

specjalnego transportu. 

3. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem 

Zamawiającego klasy 6?  

4. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 – Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma 

wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie 

dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego  

o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy wobec powyższego 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? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści testy klasy 5 z przesuwalną substancją 

wskaźnikową posiadające napisy na teście w języku angielskim oraz opis w języku polskim na 

etykiecie zewnętrznej opakowania oraz ulotce informacyjnej. 

6. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści testy do kontroli dezynfekcji 

termicznej nie posiadające napisów w języku polskim, w przypadku dołączenia do opakowania 

ulotki informacyjnej w języku polskim. 

7. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1 – Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto 

(niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za rolkę tj. 500 sztuk etykiet?  

8. Dotyczy SIWZ Rozdział XIV, punkt 7 – Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu 

umowy poprzez dopuszczenie wzrostu wartości brutto umowy w przypadku ustawowej podwyżki 

stawki podatku VAT, przy zachowaniu niezmiennej wartości netto. 

9. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-

foliowych do sterylizacji ( poz. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? 

10. Dotyczy Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o folii 

pięciowarstwowej plus warstwa kleju? 

11. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 1-10 - Czy zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na 

rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji, 

eliminuje to omyłkę interpretacyjną?  

12. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 1-10 - Czy zamawiający wymaga aby każdy rękaw zapakowany 

był w folię ochraniającą i wyposażony był w etykietę na której zawarte są informacje takie jak lot 

data ważności rozmiar i umożliwia ona trwałą archiwizację ?  

13. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 11-18 - Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność z 

obowiązującymi normami PN EN 868 oraz PN EN ISO 11607-1 oraz potwierdzenie gramatury 

papieru była potwierdzona przez niezależną jednostkę notyfikowaną?  
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14. Dotyczy Pakietu Nr 1 pozycje 11-18 - Czy zamawiający wymaga zachowania bariery sterylnej 

do 180 dni od momentu sterylizacji?  

15. Dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 4 - Czy zamawiający wymaga aby pakiet spakowany był w 

papier krepowy lub kartonik co zdecydowanie poprawia jego krytyczność i przekłada się na 

bezpieczeństwo?  

16. Dotyczy Pakietu Nr 5 pozycja 4 - Czy zamawiający wymaga aby wszystkie informacje zawarte 

na arkuszu były opisane w języku polskim? 

17. Dotyczy Pakietu Nr 6 pozycja 4 - Czy zamawiający wymaga aby odczyt pola pozytywnego był 

w osobnym okienku to rozwiązanie w 100% eliminuje pomyłkę interpretacyjną?  

18. Dotyczy Pakietu Nr 6 pozycja 6 - Czy zamawiający wymaga aby wskaźnik był w formie 

samoprzylepnej co bardzo ułatwia jego trwałą archiwizację? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 i 8  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału 

XIV SIWZ – Ogólne warunki umowy. W sprawach  nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad.2  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz. 3 do oddzielnego pakietu. 

Ad.3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 1 i 2 testów klasy 6. 

Ad.4 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 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. Oferowane testy winny spełniać wymagania 

określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Ad.5  

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 testów klasy 5 z 

przesuwalną substancją wskaźnikową posiadających napisy na teście w języku angielskim oraz opis 

w języku polskim na etykiecie zewnętrznej opakowania oraz ulotce informacyjnej. Oferowane testy 

winny spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Ad.6 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 6 testów do kontroli dezynfekcji 

termicznej nie posiadających napisów w języku polskim. Oferowane testy winny spełniać wymagania 

określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Ad.7 

Zamawiający dopuszcza, a nawet wymaga, zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ – Formularzu Cenowym, podania w Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 8 poz. 1, jak 

również w pozostałych Pakietach i pozycjach, wielkości opakowania oraz ceny jednostkowej  netto i 

brutto opakowania w złotych. 

Ad. 9  

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 1 poz. 1-10 do oddzielnego pakietu. 

Ad.10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 rękawów papierowo-foliowych o 

folii pięciowarstwowej plus warstwa kleju. 

Ad.11 

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 pozycje 1-10 rękawów foliowo-papierowych 

spełniających wymagania określone w SIWZ, w tym w zakresie wskaźników procesu sterylizacji 

(Załącznik Nr 5 do SIWZ). 
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Ad.12 

Zamawiający nie wymaga, aby każdy rękaw zaoferowany w Pakiecie Nr 1 pozycje 1-10 zapakowany 

był w folię ochraniającą i wyposażony był w etykietę na której zawarte są informacje takie jak lot, 

data ważności, rozmiar i umożliwia ona trwałą archiwizację. Oferowane rękawy winny spełniać 

wymagania określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Ad.13 

Zamawiający nie wymaga, aby w Pakiecie Nr 1 pozycje 11-18 zgodność z obowiązującymi normami 

PN EN 868 oraz PN EN ISO 11607-1 oraz potwierdzenie gramatury papieru były potwierdzone przez 

niezależną jednostkę notyfikowaną.  

Ad.14 

Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 1 pozycje 11-18 zachowania bariery sterylnej do 180 dni od 

momentu sterylizacji. Oferowany papier krepowy winien spełniać wymagania określone w 

Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Ad.15 

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 5 pozycja 4 pakiet kontrolny spakowany 

był w papier krepowy lub kartonik. Oferowany pakiet kontrolny winien spełniać wymagania 

określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Ad.16 

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 pozycja 4 jednorazowego pakietu kontrolnego 

typu Bowie-Dicka spełniającego wymagania określone w SIWZ, w tym zgodnie z wymogiem 

określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ - „napisy na teście w języku polskim”.  

Ad.17 

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 pozycja 4 testu chemicznego spełniającego 

wymagania określone w SIWZ, w tym zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 do 

SIWZ – „Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci 

osobnego okienka”. 

Ad.18 

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany w Pakiecie Nr 6 pozycja 6 wskaźnik był w formie 

samoprzylepnej. Oferowany test kontroli winien spełniać wymagania określone w Załączniku Nr 5 

do SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 poz.2164 z póź.zm) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu Cenowym usuwa kolumnę o treści:  

   „Wartość brutto zużycia”. 
 

Jednocześnie, w związku z powyższą zmianą, Zamawiający, działając na podstawie art.38 

ust.4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania i otwarcia ofert na: 

- składanie ofert do dnia 02.12.2016r. godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 02.12.2016r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 

III.11, IX.1, X.1, Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy po dokonanej zmianie. 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


