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Dział Zamówień Publicznych                   Grodzisk Mazowiecki;  11.06.2018 r. 
 
 
SPS – V. 262.33.2018 
 
               Wg rozdzielnika  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim 
(Nr procedury SPSSZ/24/D/18).  
 
 

1. Dot. pakietu 1. poz. 37-38. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do 
oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert 
większej liczbie Wykonawców .  
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

2. Dot. pakietu 1 poz. 37-38. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 szt.? 
Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona .  

Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ  

3. Dot. pakietu 3 poz. 1 . Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze min 43 g/m2?  

Odpowiedź : Tak.  

4. Dot. pakietu 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym 
przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 
120 – 150 o C 

Odpowiedź : Tak.  

5. Dot. pakietu 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70 mb? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona. W przypadku otrzymania niepełnej 
liczby rolek prosimy o podanie czy wycenić ułamkową ilość op. czy zaokrąglić w górę, 
bądź zgodnie z zasadami matematyki ( od 0,5 w dół , a od 0,5 w górę).  

Odpowiedź : Tak, zaokrąglić należy zgodnie z zasadami matematyki .  
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6. Dot. pakietu 3. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale VI, 
pkt 5 oraz dopuszczenie oświadczenia producenta wyrobów do sterylizacji plazmowej 
o możliwości ich zastosowania w urządzeniu Zamawiającego. Testy, rękawy oraz włók-
niny stanowią materiał eksploatacyjny i w żaden sposób nie mogą uszkodzić steryliza-
tora, a co za tym idzie pozbawić szpital gwarancji na posiadany sprzęt. Nadawanie pro-
ducentowi sprzętu tak daleko idących uprawnień pozwala na działania monopolistyczne 
poprzez wskazywanie testów swojej produkcji jako jedynych kompatybilnych . 

Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza.  

 
 
 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


