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Znak: AE/ZP-27-80/18                                                       Tarnów, 2018-10-30 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 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 Pakietu Nr 1 poz. 1-11. Czy Zamawiający dopuści rękawy, na których nie jest naniesiona 
informacja dotycząca koloru wskaźnika przed procesem sterylizacji? Na rękawach umieszczona jest 
informacja o tym, jaki kolor powinien mieć wskaźnik po procesie sterylizacji, w związku z tym, jeśli 
wskaźnik ma inny kolor wiadomym jest, że proces sterylizacji nie został przeprowadzony. 

2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11. Czy Zamawiający wymaga symbolu kierunku otwierania zarówno 
od strony papieru jak i folii? 

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11. Czy Zamawiający wymaga aby każdy wskaźnik posiadał symbol 
metody sterylizacji nadrukowany na wskaźniku, co wyklucza pomyłkę? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 12-19. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia zgodności z normami 
przez jednostkę niezależną? 

5. Dotyczy Ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany 
stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian? 

6. Dotyczy Pakiet Nr 4 poz.  3. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego 
pakietu. 

7. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  1-2. Czy Zamawiający dopuści testy do przyrządu PCD klasy 6?  
8. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 4. 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?  

9. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  4-5. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów nieposiadających napisów 
w języku polskim? Wykonawca dostarczy do każdego opakowania instrukcję w języku polskim. 

10. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające powierzchni 
samoprzylepnej?  

11. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 7. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego 
pakietu.  

  

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

Ad. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania w  Pakiecie Nr 1 poz. 1-11 rękawów do sterylizacji 
spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym przypadku w Załączniku Nr 5 do 
SIWZ, tj. „Minimum dwa wskaźniki procesu sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, określony kolor 
testu przed i po sterylizacji”. 
Ad. 2 Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ w Pakiecie Nr 1 poz. 1 – 11 
Zamawiający wymaga „Jednoznacznie określony kierunek otwierania”. 
Ad. 3  Zamawiający wymaga zaoferowania w  Pakiecie Nr 1 poz. 1-11 rękawów do sterylizacji 
spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w tym przypadku w Załączniku Nr 5 do 
SIWZ, tj. „Minimum dwa wskaźniki procesu sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, określony kolor 
testu przed i po sterylizacji”, co oznacza, że wskaźniki muszą być oznaczone rodzajem sterylizacji, w 
przeciwnym razie Zamawiający nie miałby możliwości identyfikacji rodzaju sterylizacji. 
Ad. 4 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu potwierdzenia zgodności z normami przez jednostkę 
niezależną dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 12-19, i podtrzymuje zapisy 
SIWZ w tym zakresie. 
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Ad. 5 Zamawiający nie potwierdzi że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena 
brutto, a cena netto pozostanie bez zmian ponieważ nie zawarł w SIWZ takiego zapisu. 
Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 4 poz. 3 do oddzielnego Pakietu. 
Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w  Pakiecie Nr 6 poz. 1-2 testów do przyrządu 
PCD klasy 6  Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 1-2 testów spełniających 
wymagania określone w SIWZ. 
Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w  Pakiecie Nr 6 poz. 4 testów opisanych w 
pytaniu.  Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 4 testów spełniających wymagania 
określone w SIWZ. 
Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 6 poz. 4 i 5 testów 
nieposiadających napisów w języku polskim, nawet w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę do 
każdego opakowania instrukcji w języku polskim 
Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie Pakiecie Nr 6 poz. 5 testów nieposiadających 
powierzchni samoprzylepnej. 
Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 6 poz. 7 do oddzielnego Pakietu. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 
 


