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Pytania i odpowiedzi
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na
zakup i systematyczną dostawę materiałów sterylizacyjnych dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Pytanie 1
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. b wzoru umowy słowa: „0,2% wartości umowy
brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy...” zostały zastąpione słowami: „0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia dostawy..”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2
Zadanie 1 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści ampułkowe testy biologiczne z wiarygodnym
odczytem po 24 godzinach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Zadanie 1 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści wskaźniki typu 4 do sterylizacji suchym gorącym powietrzem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Zadanie 1 pozycja 11: Czy Zamawiający wymaga zgodności pakietu typu Bowie-Dick zgodnie z obowiązującą normą EN ISO 11140-4?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie 5
Zadanie 1 pozycja 11: Prosimy o wyrażenie zgody na załączenie certyfikatu wydanego przez
organizację akredytowaną przez jednostkę notyfikowaną nie mogącą mieć statutu
jednostki certyfikowanej, gdyż pochodzącą spoza obszaru Unii Europejskiej. Opinie z tej
jednostki są uznawane przez jednostkę notyfikowaną znajdującą się na europejskiej liście
jednostek notyfikowanych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6
Zadanie 2 pozycja 12: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanym wymiarze włókniny?
Odpowiedź:Wymiar włókiny 1200 mm x 1200 mm.
Pytanie 7
Zadanie 2 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści wkładki w opakowaniu handlowym 1000
sztuk tj. 2 zgrzewki po 500 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Zadanie 2 pozycja 16: z uwagi na rozbieżność zapisów prosimy o sprecyzowanie czy należy
zaoferować rękaw gładki czy rękaw z zakładką?
Odpowiedź:Zamawiający zamawia rękaw z zakładką.
Pytanie 9
Zadanie 2 pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rolkach po 200 mb?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10
Zadanie 3 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści pisaki w kolorze czarnym lub niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11
Zadanie 3 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści osłonki na narzędzia o szerokości do 10mm z
nacięciem 15mm?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
Zadanie 3 pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści osłonki na narzędzia o szerokości do 25mm z
nacięciem 30mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 13
Zadanie 3 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści osłonki na narzędzia o szerokości do 25mm z
nacięciem 30mm?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14
Zadanie 3 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści osłonki na narzędzia o szerokości do 50mm z
nacięciem 55mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15

Zadanie 3 pozycja3: Czy Zamawiający dopuści równoważne rolki tuszujące kompatybilne z
metkownicą trzyrzędową Blitz T222?
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16
Zadanie 2, rękawy papierowo-foliowe: Czy Zamawiający dopuści rękawy skonstruowane z
folii zgrzewalnej w temperaturze 165’C – 200’C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17
Zadanie 2, rękawy papierowo-foliowe: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanej gramaturze papieru tj. 7075 g/m2?
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, powinno być: 70g/m2
Pytanie 18
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 5 i 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu
równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja nr 11: Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu
wydanego przez producenta potwierdzającego zgodność testów z aktualnie obowiązującymi
normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną? Testy nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
Dotyczy wzoru umowy § 5, ustęp a): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu
na: „w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę z przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 21
Dotyczy wzoru umowy § 5, ustęp b): Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu
na: „w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy określonej w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia dostawy, o której mowa w § 3 ust. 3”
Odpowiedź: Odpowiedź w Pytaniu 1
Pytanie22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji
(Lp. 16-23) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej
ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23
Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie
papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga aby nazwa wytwórcy była zamieszczona po zewnetrznej stronie zgrzewu.
Pytanie 24
Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest
umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu
zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów
rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE
przez personel medyczny.
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga aby znak był zamieszczony po zewnetrznej stronie
zgrzewu.
Pytanie 25
Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było
odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie 26
Czy Zamawiający dopuści, aby temperatura zgrzewania rękawów miała zakres w przedziale
180-220 C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 27
Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie 28
Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami
umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Pytanie 29
Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o
zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną
Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt
spełnia powyższe normy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
W związku z wątpliwościami Zamawiającego proszę o dostarczenie próbek do Zadania
2 pozycja 16-20 po 5 sztuk.
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