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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Dostawa materiałów zużywalnych w procesach sterylizacji
Numer ogłoszenia: 100074 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach
Śląskich ul.  Bytomska 62,  41-940 Piekary Śląskie informuje,  iż zgodnie  z art.  38 ust.  2  ustawy Prawo
zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienia zapisów siwz, na
które to zamawiający odpowiada: 

PYTANIE NR 1
Dot. przedmiotu zamówienia:
Pakiet nr 6, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 120 x 120 cm lub 120 x 150 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Z uwagi na wysokość pakowanych tac wymagany jest 
rozmiar 137x137cm.

PYTANIE NR 2
Dot. wzoru umowy: 
Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Zamawiający określa minimalną ilość na poziomie 70%. 

PYTANIE NR 3
Dot. wzoru umowy: 
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odpowiedź: W takim wypadku, należy wprowadzić zmianę umowy zastępującą dany produkt innym lub 
wycofującą produkt,  aneksem.

PYTANIE NR 4
Dot. wzoru umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany śred-
niego 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%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5
Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 1 wymaga by zgodność w zakresie integratorów EN ISO 11140-
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1:2005 to jest w punkcie 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 6.1, 6.4.2, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.8, 11.9, 11.10 i 11.11 była
potwierdzona zaświadczeniem o przeprowadzeniu badań przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub inne
niezależne laboratorium?. Dokument taki daje pewność Zamawiającemu, że produkt spełnia wszystkie wy-
mogi oraz parametry normy w zakresie danego asortymentu, tym samym daje większe bezpieczeństwo w
stosowaniu danego produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 6
Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające
mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników
mających wpływ na skuteczność procesu mycia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 7
Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja nr 1:
Czy Zamawiający dopuści dokument z przeprowadzonego badania  parametrów punktu końcowego w 3 tem-
peraturach dla przykładowej serii oferowanego testu. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu prze-
prowadzania takich badań dla każdej serii i umieszczania ich na opakowaniu. Badania każdej serii przepro-
wadzane są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie poszczególne se-
rie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów chemicznych każda seria kalibrowana jest w
ten sam sposób na konkretne parametry.
Odpowiedź: Obecnie wymogiem normy EN ISO 11140-1jest, aby wynik integratora chemicznego i wskaź-
nika biologicznego był identyczny w 3 warunkach ekspozycji (czas/temperatura). Te określone warunki eks-
pozycji to 121°C/250°F, 135°C/275°F i przynajmniej jedna temperatura pomiędzy wymienionymi. Zamawia-
jący oczekuje wskaźnika zgodnego z wymaganiami normy 11140. Zamawiający wymaga, zgodnie z SIWZ,
na etapie realizacji postępowania każdorazowego dostarczenia razem z produktem dokumentu potwierdzają-
cego wykonanie stosownych badań wynikających z normy. Na tym etapie postępowania zamawiający nie
wymaga w/w dokumentu, Zamawiający wie, że taki dokument z badania parametrów punktu końcowego
może się różnić w zależności od serii produktu, stąd niemożliwym jest dostarczenie jednego, wiarygodnego
dokumentu wspólnego dla wszystkich serii oferowanego produktu.

PYTANIE NR 8
Dotyczy Pakietu nr 10: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu poświadczenia zgodności z normą ISO 14937 spełniając wymogi nor-
my EN 868 1-5-9 oraz dopuści poświadczenie aktualnych i obowiązujących dla wymaganych rękawów norm
tj. ISO 11607-1 oraz EN 868-5?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 9
Dotyczy Pakietu nr 12, pozycja nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści przezroczyste osłonki na narzędzia o maksymalnej szerokości 10mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10
Dotyczy Pakietu nr 12, pozycja nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści osłonki w opakowaniu po 1000 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpo-
wiednio przeliczona.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zmieniając ilości, należy podkreślić w formularzu cenowym 
i powołać się na nr pytania. 

PYTANIE NR 11
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Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja nr 1: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wskaźników niekompatybilnych z przyrządem testowym gke-PCD
w przypadku dostarczenia testów w opakowaniu 500 sztuk + przyrząd PCD? Wymaganie kompatybilności 
z  posiadanym przez  Zamawiającego przyrządem mogą  spełniać  jedynie  testy tego samego producenta,  
co ogranicza konkurencyjność pakietu do jednego Wykonawcy.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12
Dotyczy Pakietu nr 13, pozycja nr 1: 
Prosimy o dopuszczenie testów wsadu kl.6 kalibrowanych na parametry: 
- 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min lub
- 121˚C/20min. i 134˚C/7min.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 13
Dotyczy wzoru umowy § 2, ust.4: 
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT, przy zachowaniu niezmiennych cen netto.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy względem oferty wykonawcy. W przypad-
ku zmiany ustawowej stawki podatku VAT – w zakresie tej zmiany, czyli zmieniając wartość brutto i podatek
VAT, natomiast wartość netto pozostaje niezmienna.

PYTANIE NR 14
Pakiet 7, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści  testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  w opakowaniu a’ 200 sztuk,
z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (tj. zaokrąglając w górę do pełnej ilości opakowań)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 15
Pakiet 13:
Czy Zamawiający dopuści niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu  
z  samoprzylepnym  wskaźnikiem  do  kontroli  skuteczności  procesu  sterylizacji  parowej,  o  parametrach
ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min lub 134°C/5,3 min i121°C/15 min.? Przyrząd w całości wykonany z
tworzywa sztucznego klasy medycznej, składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm
oraz  przeźroczystej  nakrętki  umożliwiającej  sprawdzenie,  czy  wskaźnik  znajduje  się  w  środku  bez
rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Wskaźnik w
technologii klasy 6, w opakowaniu a’ 400 szt. + przyrząd PCD.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

MODYFIKACJE
Zamawiający  na  podstawie  art.  38  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  modyfikuje  SIWZ  
w następujący sposób:
1. W SIWZ w części 7.1 zamawiający dodaje zapis zapis: 

[… Pakiet nr 5 pozycja nr 1 - Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają normom EN ISO 11140-1:2005 to jest w 
punkcie 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 6.1, 6.4.2, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.8, 11.9, 11.10 i 11.11 . …]

2. W SIWZ w części 15 zamawiający zastępuje zapis: 
[… Ofertę należy złożyć do dnia  29.04.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego (budynek 
administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz posiadać oznaczenie jak w 
11.10 .
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 29.04.2016r. o godz. 09.30 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna- biblioteka )  zamawiającego.. …]
zapisem:
[… Ofertę należy złożyć do dnia  04.05.2016 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  zamawiającego (budynek 
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administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona nazwą firmy oraz posiadać oznaczenie jak 
w pkt 11 poz. 5.
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 04.05.2016r. o godz. 09.30 w budynku administracyjnym  (sala 
konferencyjna- biblioteka )  zamawiającego. …].

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami, przedłużeniu na dzień 04.05.2016 r., ulega termin
składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian. 

Z poważaniem
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	PYTANIE NR 1

