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Samodzielny Publiczny 
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ul. Bytomska 62 
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Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-71/14 
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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Materiały eksploatacyjne w procesie sterylizacji - 5. 
Numer ogłoszenia: 251975 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 
 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  o 
wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
 
PYTANIE 1 
Dot. pakietu nr 3, 1-9: 
Czy Zamawiający mógłby określić jakiej długości rękawów oczekuje, bowiem w ich specyfikacji 
podane zostały tylko szerokości? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rękawów o długości 200m. 
 
PYTANIE 2 
Dot. pakietu nr 3, poz. 1-9: 
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia 
posiadanych norm przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną z uwagi na to, iŜ stawianie przez 
Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis  art. 30. ust. 1. ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, który w swej części zobowiązuje Zamawiającego między innymi  do opisywania 
przedmiotu Zamówienia z zachowaniem Polskich Norm.   
Takie postępowanie Zamawiającego  uniemoŜliwia większości  uczestników  złoŜenia ofert nawet  
do kilkunastu procent tańszych., czym zaprzecza kryterium zawartego w pkt 16 SIWZ., 
ogłoszonego  postępowania. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z modyfikacją, litera a. 
 
PYTANIE 3 
Dot. pakietu nr 3, poz. 1-9: 
Czy Zamawiający dopuści, aby piktogramy przedstawiające kierunek otwierania były umieszczone 
zarówno od strony folii jak i od strony papieru, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i 
pracę z produktem gotowym? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 4  
Dot. pakietu nr 3, poz. 1-9: 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji oznakowanych znakiem 
CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio na 
brzegu rękawa.   
Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie. 
Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 
poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE 5 
Dot. pakietu nr 3, poz. 1-9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji ze wskaźnikami 
umieszczonymi na papierze pod folią w obrębie zgrzewu fabrycznego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zgodnie z siwz. 
 
PYTANIE 6 
Dot. pakietu nr 3, poz. 1-9: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów do sterylizacji wykonanych z odpornego  
na przekłucia i przedarcia  7 warstwowego laminatu folii  (wraz z warstwą kleju)? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE 7 
Pytania dot. projektu umowy: 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1b) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej 
(lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę 
do naleŜytego wykonywania umowy.”?   
ZwaŜywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby 
przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do naleŜytego 
wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje 
wykonawcę do naleŜytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym 
samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE 8 
Pytania dot. projektu umowy: 
ZwaŜywszy na treść § 2 pkt 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych 
w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi? 
Odpowiedź na powyŜsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej 
ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyraŜonym m.in. w wyroku z dnia 18 
czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 
obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; 
zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeŜeli nie jest w stanie przewidzieć 
dokładnych ilości zamawianych produktów. 
Udzielając odpowiedzi na powyŜsze pytania proszę wziąć pod uwagę bieŜące orzecznictwo 
Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.  
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, 
„mimo iŜ sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on 
brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale takŜe interesy Wykonawcy i starać się ułoŜyć stosunek 
prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównowaŜone”. Podobne stanowisko Krajowa 
Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 
grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz 
w wielu innych orzeczeniach. 
Odpowiedź: Zamawiający określa minimalną ilość na poziomie 51%. 



3 
 

 
PYTANIE 9 
Pakiet 1: 
Poz. 1. Czy zamawiający wymaga niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test 
kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch 
stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1, do zastosowania z 
odpowiednim uchwytem zapewniającym kontrolę mycia z czterech róŜnych kierunków ? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga. 
 
PYTANIE 10 
Pakiet 1: 
Poz. 1. Czy Zamawiający wymaga by test umoŜliwiał równieŜ kontrolę w myjce ultradźwiękowej, 
co poświadczonego jest odpowiednim dokumentem producenta? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wymaga. 
 
PYTANIE 11 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji o szerokości 
40 cm w miejsce rękawa o szerokości 42 cm? 
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE 12 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji konfekcjonowanych w 
200 m rolki. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga rękawów o długości 200m. 
 
PYTANIE 13 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji, spełniające 
wymagania SIWZ,  
o gramaturze papieru 70 g/m2, co zdecydowanie podnosi jakość papieru i jego wytrzymałość 
mechaniczną? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 14 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
Czy Zamawiający dopuści, aby rękawy do sterylizacji posiadały wszystkie oznaczenia (w tym 
informację o kierunku otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem 
wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega 
zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
PYTANIE 15 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na kaŜdym rękawie 
papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE 16 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
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Czy Zamawiający dopuści, aby gramatura papieru została potwierdzona przez producenta rękawów 
a zgodność z normami przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza i dokona odpowiednich modyfikacji. 
 
PYTANIE 17 
Pakiet nr 3 – rękawy papierowo-foliowe 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie próbki oferowanych rękawów do sterylizacji w ilości 
0,5 mb z kaŜdego rozmiaru ?  
Prosimy o określenie wymaganej ilości próbek rękawów do sterylizacji. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
PYTANIE 18 
Dotyczy Pakietu nr 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości próbek do 10 sztuk testów oraz 1 
holdera? Obecna ilość próbek znacznie zwiększa koszt przygotowania oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji. 
 
PYTANIE 19 
Dotyczy Pakietu nr 1: Uprzejmie prosimy o zgodę, by holder/holdery stanowił/y próbkę zwrotną. 
Odpowiedź: Wykonawca, którego oferta nie został wybrana, zgodnie z zapisami ustawy pzp, moŜe 
wnioskować o zwrot złoŜonych próbek. 
 
PYTANIE 20 
Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści osłonki w opakowaniu po 200 sztuk?  Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 21 
Dotyczy Pakietu nr 6: Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez 
określenie „…z otworem na plombę”. 
Odpowiedź: Zamawiający przez określenie „…z otworem na plombę” rozumie metryczki przez 
które moŜna przełoŜyć plombę. 
Przykładowa metryczka ze sprecyzowanym otworem na plombę: 
 
 
 
 
 
 
 
PYTANIE 22 
Pakiet 1: 
Poz. 1. Ze względu na wysoką cenę uchwytu zwracamy się z  prośbą o zmniejszenie ilości 
wymaganych próbek do ilości 1 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednich modyfikacji. 
 

 
Odpowiedzi na powyŜsze pytania naleŜy traktować jako obowiązujące zmiany  

i dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników. Podczas 
wypełniania załącznika nr 4, naleŜy powołać się na nr pytania, dopuszczający dany 
parametr/produkt. 
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MODYFIKACJE  
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ  
w następujący sposób: 
 

a) Zamawiający w siwz zastępuje zapis: "9. W celu potwierdzenia, Ŝe dostawy spełniają 
wymagania zamawiającego do oferty naleŜy dołączyć: 

Pakiety od 1 do 8: 
- część katalogu lub opis przedmiotu zamówienia, potwierdzający wymagania zamawiającego 
określone w załączniku nr 4 do siwz. 
Pakiet nr 1: - Próbkę wskaźników w ilości 30 szt + 3 holdery. 
Pakiet nr 2: - Próbkę rękawa. 
Pakiet nr 3: - Próbkę rękawa. 
- Zgodność z normą EN 11607-1 oraz PN EN 868. Potwierdzenie gramatury i zgodności z 
normami wydane przez niezaleŜną jednostkę modyfikowaną. Folie 6 - warstwowe wraz z 
warstwą kleju" 
zapisem: 
"9. W celu potwierdzenia, Ŝe dostawy spełniają wymagania zamawiającego do oferty naleŜy 
dołączyć: 
Pakiety od 1 do 8: 
- część katalogu lub opis przedmiotu zamówienia, potwierdzający wymagania zamawiającego 
określone w załączniku nr 4 do siwz. 
Pakiet nr 1: - Próbkę wskaźników w ilości 10 szt + 1 holdera. 
Pakiet nr 2: - Próbkę rękawa, 0,5m. 
Pakiet nr 3: - Próbkę rękawa, 0,5m. 
- zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe 
dostarczane produkty odpowiadają normom EN 11607-1 oraz PN EN 868. Potwierdzenie przez 
producenta wymaganej gramatury". 
 
b) W SIWZ w części 13 zamawiający zastępuje zapis:  

 
 Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia  15.12.2014 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  
 zamawiającego (budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona 
 nazwą firmy oraz posiadać oznaczenie jak w 13.10 . 

 Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 15.12.2014 r. o godz. 09.30w budynku  administracyjnym  
 (sala konferencyjna -biblioteka)  zamawiającego. 

zapisem: 
 Ofertę naleŜy złoŜyć do dnia  17.12.2014 r.  do godz. 9.00 w sekretariacie  
 zamawiającego (budynek administracji parter) .Oferta winna  być zaklejona  i oznaczona 
 nazwą firmy oraz posiadać oznaczenie jak w 13.10 . 
 Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 17.12.2014 r. o godz. 09.30 w budynku  administracyjnym  
 (sala konferencyjna -biblioteka)  zamawiającego. 

 
W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian  

w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.12.2014r. 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 
       Z powaŜaniem 

 
 

 
 


