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 WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy:    postępowania nr 1/2014 na  dostawę materiałów do kontroli procesu sterylizacji dla 
                  PCZ w Kamiennej Górze Sp z o. o .  

  
              Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z
2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu 10.11.2011r.  o
treści jak niżej: 

         W  dniu 28/01/2014   wpłynęły pytania o poniższej treści: 

Dotyczy wymagań technicznych dla Pakietu nr 2 i dla Pakietu nr 9

1. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zgodnie  z  wymaganiami  zamieszczonymi  w  formularzu  cenowym,
Zamawiający  wymaga  rękawów  papierowo-foliowych do  sterylizacji  z  fałdą  i  bez  fałdy  o  gramaturze
papieru 70g/m2?

Odp:  Zamawiający dopuści 60g/m2.
2. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wyłączenie z Pakietu nr  2 poz.  7 -  testu kontroli  poprawnej  pracy

zgrzewarki  oraz utworzenie z tej pozycji 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.

Odp: Tak. 

3. 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 wymaga, 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.

Odp:  Nie wymaga, dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-
foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie. 
5. Czy Zamawiający  wymaga,  aby na  rękawach  papierowo-foliowych znajdowało  się  oznaczenie obecnie

obowiązujących norm?
Odp:  Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie. 



6. Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  rękawy papierowo-foliowe  posiadały  nadruk  symbolu jednoznacznego
kierunku otwierania tylko od strony foli, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych
podczas otwierania pakietu?

Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie. 

           W dniu  14-01-2014r.   wpłynęły pytania  o treści j/n: 

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  1-4: Czy Zamawiający dopuści etykiety  w rolce po 500 sztuk do metkownicy
trzyrzędowej numerycznej typu BLITZ z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet + wałek z tuszem koloru
czarnego  w  przypadku  bezpłatnego  użyczenia  sprzętu  na  okres  trwania  umowy  oraz  odpowiedniego
przeliczenia ilości wymaganych etykiet.
Odp: Dopuszcza. 

Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  1-4: Czy Zamawiający dopuści etykiety zmieniające kolor przebarwienia po
procesie sterylizacji z fioletowego na zielony?
Odp: Dopuszcza. 

Dotyczy Pakiet nr  3, pozycja nr   1-4:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wałek tuszujący był dostarczany w
proporcji 1 sztuka na 10 rolek etykiet?
Odp: Dopuszcza. 

Dotyczy  Pakiet  nr  3,  pozycja  nr   7:  Uprzejmie  prosimy  o  dopuszczenie  testów  wsadu  kompatybilnych  z
przyrządem posiadającym  kapsułę  wykonaną  ze stali  kwasoodpornej  oraz  rurkę  z  wysokiej  wytrzymałości
plastiku przeznaczonym do przeprowadzenia 1000 testów. Wykonawca dla wymaganej ilości testów tj. 1200
sztuk dostarczy 2 przyrządy.
Odp: Dopuszcza. 

Dotyczy  Pakiet  nr  3,  pozycja  nr   5-9,  13-15:  Uprzejmie  prosimy  o  wydzielenie  wskazanych  pozycji  do
oddzielnego pakietu.  Podział  zwiększy konkurencyjność postępowania i  umożliwi Zamawiającemu uzyskanie
najkorzystniejszej cenowo oferty.
Odp: Tak. 

        W dniu 29.01.2014r.  wpłynęły kolejne pytania o treści 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę materiałów do kontroli  sterylizacji proszę o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie nr 5 , poz. 2 i 3 na włókninę o gramaturze 52 g?

Odp: Tak.
2.Czy Zamawiający  wyrazi zgodę w pakiecie nr 6 poz. 1 na torebki o rozmiarze 55x200?

Odp: Tak. 

        W dniu 28.01.2014r.  wpłynęły kolejne zapytania: 

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 2 oraz 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe o gramaturze zgodnej z
normą wynoszącej 60g/m²?
Odp: Tak. 

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 2, 6 oraz 9
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych znajdowało się oznaczenie obecnie
obowiązujących norm?
 Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie. 



Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 2, 6 oraz 9
Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniach papierowo – foliowych kierunek otwierania opakowania
umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej
pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na
bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.
Odp: Nie wymaga, dopuszcza takie rozwiązanie. 

Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 2, 6 oraz 9
Czy zgodnie z art. 11 pkt. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., który zabrania „umieszczania
znaczeń  lub  napisów,  które  mogą  wprowadzić  w  błąd  co  do  oznakowania  znakiem  CE  (…)”  Zamawiający
wymaga,  aby  znak  CE  był  umieszczony  jedynie  na  opakowaniu  zbiorczym  i/lub  wewnątrz  roli?  Takie
oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć
ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.
Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do pakowania zestawów o gramaturze 57 g/m²
analogicznie do poz. 2 oraz 3 w tym zadaniu?
Odp: Tak. 

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 7, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoklejące w rozmiarze 90 x 203 cm?
Odp: Tak. 

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 7, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki samoklejące w rozmiarze 90 x 230 cm?
Odp: Tak. 

Pytanie 9
Czy w pakiecie nr 10, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w
rozmiarze 42 x 45 cm?
Odp: Tak. 
Pytanie 10
Czy w pakiecie nr 10, poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w
rozmiarze 42 x 60 cm?
Odp: Tak. 
Pytanie 11
Czy w pakiecie nr 10, poz. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki włókninowo – foliowe w
rozmiarze 27 x 35 cm?
Odp: Tak. 

      W dniu 28.01.2014r. wpłynęły kolejne pytania: 

1. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 50x 250?

Odp: Tak.

2. Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki z samoprzylepnym zamknięciem w rozmiarze 100 x

200?

Odp: Tak. 

3. Pakiet nr 7 poz. 2



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki z samoprzylepnym zamknięciem w rozmiarze 100 x

250?

Odp: Tak. 

4. Pakiet nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru zawierającego 0,005% chlorków i 0,034% siarczanów?

Odp: Dopuszcza. 

5. Pakiet nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60g/m2?

Odp: Dopuszcza. 

6. Pakiet 10:

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje jednostki miary w sztukach, a nie w rolkach?  

Odp: W siwz nastąpiła omyłka, winno być sztuki.

7. Pakiet 10 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki włókninowo - foliowej w rozmiarze 32x50 lub 42x60 w

miejsce wymaganego 40x50?

Odp: Tak. 

8. Pakiet 10 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebki włókninowo-foliowej w rozmiarze 27x35 w miejsce

wymaganego 27x36?

Odp: Tak. 

pytania dot. treści umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru

mowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Sprawę ową reguluje paragraf 3 ust. 4 umowy.

2. Jaki  procent  ilości  wyrobów  określonej  w  umowie  zostanie  przez  Zamawiającego  na  pewno

zamówiony?

Odp: Sprawę ową reguluje paragraf 1 ust. 4 umowy.

3. 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%?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu faktury potwierdzonej przez pracownika

magazynu jako podstawy do regulowania należności? Zamawiający w umowie przewidział możliwość

reklamacji,  w  związku  z  czym  kontrola  ilościowa  towaru  w  obecności  kuriera  wydaje  się  być

bezzasadna.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zapisy. 



5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 7 pkt 2 i dopisanie słów: „po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy”? 

Odp:  Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych . 075/744-
90-33. 

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania. 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza 

z poważaniem 
 

Prezes Zarządu 
mgr Wiktor król


