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SPSSZ – V / 165 / 2016
                                                                                                  Wg rozdzielnika 

Dot.  postępowania  na  dostawę  materiałów  eksploatacyjnych  do  wyjaławiania  sprzętu 
medycznego .

                                       (Nr sprawy SPSSZ/28/D/16)

1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1-9: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji tj. 
rękawów papierowo-foliowych do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyj-
nych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

2. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  7: Czy w miejsce rękawa 300mmx80mmx100mb Zamawiający 
dopuści rękaw 300mmx70mmx100mb?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

3. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  9: Czy Zamawiający dopuści rękaw w rolce 200mb?
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ.

4. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  1: Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 47g/m², 
tak nieznaczna różnica w żaden sposób nie wpłynie na jakość czy wytrzymałość wyrobu.
Odpowiedź : TAK.

5. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  2: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmienia-
jącym przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 
120-150˚C?
Odpowiedź : TAK.

6. Dotyczy Pakiet nr 3, pozycja nr  2: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wiel-
kość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona. W przypadku otrzymania niepełnej licz-
by rolek prosimy o podanie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, 
bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?
Odpowiedź : TAK.

7. Dotyczy Pakiet nr 3: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale 3.1.9 
oraz dopuszczenie oświadczenia producenta wyrobów do sterylizacji plazmowej o możliwości 
ich zastosowania w urządzeniu Zamawiającego. Testy, rękawy oraz włókniny stanowią materiał 
eksploatacyjny i w żaden sposób nie mogą uszkodzić sterylizatora, a co za tym idzie pozbawić 
Szpital  gwarancji  na posiadany sprzęt. Nadawanie producentowi sprzętu tak daleko idących 
uprawnień pozwala na działania monopolistyczne poprzez wskazywanie testów swojej produkcji 
jako jedynych kompatybilnych.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.
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8. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Próbki: Opakowanie jest integralną częścią asortymen-
tu,  a  usunięcie  etykiety  lub  zdekompletowanie  opakowania  uniemożliwia  jego  sprzedaż.  W 
związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia 
lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

                                                                                    …………………… 
                                                                                                                          podpis 

2


