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     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/27/D/19). 
 
 
Pakiet nr 1 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do stery-
lizacji (Poz. 1-9) 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 najkorzystniej-
szej cenowo. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  

2. Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 
fałdy 70mm zamiast 80mm? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

3. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 
400mm zamiast 500mm oraz długości 200 mb? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ. 

4. Pakiet nr 3 Poz. 2. Czy zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym 
przebarwienie po procesie sterylizacji z różowego na żółty, zgrzewalne w temperaturze 
120 – 150 °C ? 
Odpowiedź : Tak.  

5. Pakiet nr 3 . Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego w rozdziale VI, 
punkt 3.2, podpunkt 1 oraz dopuszczenie oświadczenia producenta wyrobów do steryli-
zacji 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 jedy-
nych kompatybilnych .  
Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza. 



 

 

6. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitało-
wej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź : Tak.  

7. Dotyczy zapisów SIWZ . Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do ste-
rylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą 
materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby 
produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ . 

8. Pakiet 3. Pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę ty-
pu sms zgodną z normą ISO 11607-1 o gramaturze wynoszącej  47g/m2, wytrzymałości 
na rozciąganie wzdłóż min 113N/5cm, wytrzymałości na rozciąganie w poprzek min 
59N/5cm, wodoszczelność min 450mm h2o. Takie parametry gwarantują doskonałe 
właściwości mechaniczne oraz łatwość układania włókniny. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 

9. Pakiet 3. Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści rękaw którego temperatura zgrzewania 
wynosi 125C? 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ 
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