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Znak: AE/ZP-27-80/18                                                       Tarnów, 2018-11-06 
 
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 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? 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?  

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się 
informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? 

4. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego 
prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868? 

5. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-11. Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy 
zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią? 

6. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-2. Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów 
bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest 
potwierdzone  oświadczeniem producenta? 

7. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej  
i na etykiecie były w języku polskim? 

8. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek 
strunowy? 

9. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  4. Czy Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość  10 
cm? 

10. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  4. Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych 
okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu? 

11. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  4. Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na 
każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1? 

12. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  5. Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był 
samoklejący?  

13. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 5. Czy Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na 
etykiecie były w języku polskim?  

14. Dotyczy Pakiet Nr 6 poz.  5. 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? 

15. Dotyczy Pakiet Nr 7 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję 
wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?  

16. Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3. 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?  
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1 Zgodnie z zapisem pkt.IV.1.3.1 SIWZ oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.3.1 SIWZ 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 
Ad. 2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dokumenty określone w SIWZ i Załącznikach  
do niej.  
Ad. 3  Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 1-11 rękawów z napisami w języku 
polskim  
Ad. 4 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie 
Nr 1 aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie 
mniejszej niż 1 cm2 i nie wprowadza w tym zakresie zmian. 
Ad. 5  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 1 poz. 1-11 rękawy 
zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią. Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy 
spełniały wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej. 
Ad. 6 Zamawiający nie zawarł w SIWZ wymogu aby taśmy ze wskaźnikiem oferowane w Pakiecie Nr 5 
poz. 1-2 nie posiadały lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone  oświadczeniem producenta,  
i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 5 poz. 4 pakietów Bowie & Dick 
spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym „napisy na teście w języku 
polskim”. 
Ad. 8  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 5 poz. 4 pakiety Bowie 
& Dick opakowane były w woreczek strunowy. Zamawiający wymaga aby oferowane pakiety spełniały 
wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej. 
Ad. 9  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 6 poz. 4 testy posiadały 
minimalną długość 10 cm. Zamawiający wymaga aby oferowane testy spełniały wymagania określone w 
SIWZ i załącznikach do niej. 
Ad. 10  Zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga 
zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 4 „Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu 
poprawności testu w postaci osobnego okienka”. 
Ad. 11  Zamawiający wymaga zaoferowania w  Pakiecie Nr 6 poz. 4 spełniających wymagania 
określone w SIWZ i załącznikach do niej. 
Ad. 12 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 5 testów w formie samoprzylepnej,  
co określił w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 
Ad. 13 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 5 testów  
spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do SIWZ „Napisy na teście w języku polskim”. 
Ad. 14 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 6 poz. 5 testów  
spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do SIWZ „Zgodny z normą PN-EN ISO 15883-2 lub równoważną”. 
Ad. 15  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 7 poz. 3 wskaźniki do 
kontroli procesu mycia w myjniach dezynfektorach oraz w myjniach ultradźwiękowych posiadały 
substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach. Zamawiający wymaga aby oferowane 
wskaźniki spełniały wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej. 
Ad. 16 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 7 poz. 3 wskaźników  
spełniających wymagania określone w SIWZ i załącznikach do niej, w tym zgodnie z Załącznikiem Nr 5 
do SIWZ „Parametry działania wskaźnika zgodne z ISO/TS 15883-5”. 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 
 


