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                                Zielona Góra  29.09.2021 r. 

 
 
 
Nr referencyjny: TZ.280.50.2021 
 
Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Sukcesywne 
dostawy asortymentu na potrzeby Sterylizatorni   

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

oraz zmianie treści SWZ 
 
 Zamawiający - Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., zgodnie 
z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.), niniejszym udostępnia treść złożonych przez Wykonawców zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Zadania nr 9: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu by data produkcji bądź ważności 
umieszczone były bezpośrednio na rękawie. Data ważności bądź produkcji powinna być umieszczona 
wyłącznie na opakowaniu zbiorczym, gdyż umieszczanie jej bezpośrednio na wyrobie mogłoby wprowadzać 
w błąd użytkownika, poprzez sugerowanie, iż owa data dotyczy wyrobu wewnątrz rękawa. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od wymogu by data produkcji bądź ważności były umieszczone bezpośrednio na 
rękawie.  
 
Pytanie 2 
Dotyczy Zadania nr 9: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawów posiadających znacznik kierunku 
otwierania wyłącznie od strony folii?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Zadania nr 9, pozycja nr 2.3: Czy w miejsce rękawa o szerokości 42cm, Zamawiający dopuści rękaw 
40cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy Zadania nr 11, pozycja nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści testy nieposiadające wewnętrznego systemu 
kruszenia. Oferowany autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę, zgodną z poniższym opisem: 
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„ Autoczytnik posiada wnękę do której użytkownik wkłada ampułkę i przesuwa w bok co powoduje skruszenie, 
następnie należy wstrząsnąć ampułką tak aby pożywka została równomiernie rozprowadzona i umieścić 
w studzience celem inkubacji.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy wzoru umowy § 6, punkt 1.1: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: 
20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od 
umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy wzoru umowy § 6, punkt 1.2: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: 
3% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7  ust.2, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie 7 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 1) 
Prosimy o dopuszczenie testu do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, 
kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego. Test 
składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga 
z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego 
wskaźnika  dostosowanego do parametrów 134ºC/3,5 min, test pakowany jako zestaw: przyrząd PCD + 400 
sztuk wskaźników. Wykonawca zaoferuje 7 zestawów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 3) 
Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych testów typu 5  z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli 
wsadu w procesie sterylizacji parą wodną złożonych narzędzi rurowych i litych oraz pakietów porowatych, 
posiadające oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Testy pakowane a’ 250 sztuk. 
Wykonawca zaoferuje 40 opakowań testów. 
W ramach przedmiotu umowy Zamawiający dostarczy dwa kompatybilne przyrządy PCD  posiadające element 
spiralny w postaci rurki wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 1,5 m i średnicy 1 mm, w obudowie wykonanej 
z tworzywa sztucznego. Z możliwością stosowania do wskaźników typu 5, typu 6 i kontroli biologicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że test będzie posiadał część przylepną umożliwiającą wklejenie 
testu do dokumentacji. Dostarczenie dwóch kompatybilnych przyrządów leży po stronie Wykonawcy nie 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 9 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 4) 
Prosimy o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi testów kontroli 
skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 
15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy  do 
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zastosowania z uchwytem  zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt 
wyniku testu  natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Testy pakowane a’100 sztuk. Wykonawca 
zaoferuje 112 opakowań testów. 
Wraz z pierwszą dostawą w ramach przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy kompatybilny przyrząd PCD 
umożliwiający kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że test będzie posiadał część przylepną umożliwiającą wklejenie 
testu do dokumentacji. 
 
Pytanie 10 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 10) 
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ pakowanych a’ 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. Wykonawca zaoferuje 4 opakowania testów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 13) 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, 
pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub 
opakowaniu zbiorczym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza tolerancję na czas (6%) i temperaturę (1oC). 
 
Pytanie 12 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 14) 
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ, których substancja zmienia kolor z ciemnożółtego na 
niebieski, pakowanych’ a 25 sztuk. Wykonawca zaoferuje 10 opakowań testów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 14) 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób 
jałowy, zabezpieczając tym samym test przed przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją 
testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje 
się wymazówka oraz substancja testowa? Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga testu 
do zastosowania w obszarze medycznym, tym samym nie dopuszcza rozwiązań zalecanych przez producenta 
wyłącznie w obszarze spożywczym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga testów w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje 
się wymazówka oraz substancja testowa, które przeznaczone są do zastosowania w obszarze medycznym. 
 
Pytanie 14 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 15) 
Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SIWZ pakowanych a’ 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań. Wykonawca zaoferuje 200  opakowań testów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 15 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 5, poz. 1, 2, 3, 4, 13 i 15) 
Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z dyrektywą MDR 2017/745 testy chemiczne do kontroli procesów 
mycia, dezynfekcji i sterylizacji były wyrobami medycznymi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie 16 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający wymaga testów, których producent potwierdza możliwość  stosowania testów dla cykli 
o temperaturze 134º oraz 121 º? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania testów do sterylizacji w temperaturze 134oC oraz 121oC. Zamawiający 
zwraca uwagę, że formularz - cenowo techniczny dla zadania nr 11 stanowi załącznik nr 12 do SWZ, a nie 6 jak 
wskazał Wykonawca. 
 
Pytanie 17 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 11, poz. 1) 
Czy Zamawiający wymaga testów, których producent potwierdza możliwość  stosowania testów w przyrządzie 
PCD wraz ze wskaźnikami chemicznymi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga . Zamawiający zwraca uwagę, że formularz cenowo techniczny dla zadania nr 11 
stanowi załącznik nr 12 do SWZ, a nie 6 jak wskazał Wykonawca. 
 
 
Pytanie 18 
do formularza cenowo – technicznego – załącznik nr 6  (zadanie nr 11, poz. 2) 
Prosimy o dopuszczenie testów  o ostatecznym odczycie po 20 minutach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zwraca uwagę, że formularz cenowo techniczny dla zadania nr 11 
stanowi załącznik nr 12 do SWZ, a nie 6 jak wskazał Wykonawca. 
 
Pytanie 19     
Dotyczy zadania 1: 
Czy Zamawiający dopuści papier, w którym  fluorescencja wynosi < 1 % 
Odpowiedź: 
Fluorescencja  < 1 % spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
 
Pytanie 20  
Dotyczy zadania 2: 
Czy Zamawiający dopuści torebki z umieszczonym nr LOT u góry na papierze poza obszarem pakowczym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21  
Dotyczy zadania 2: 
Poz. 1.2 : Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne torebki foliowo – papierowe  
ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną o wymiarach 130 x 250 mm w miejsce 135 x 250 mm? Reszta 
zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22  
Dotyczy zadania 2: 
Poz. 1.3: Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne torebki foliowo – papierowe  
ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną o wymiarach 130 x 350 mm w miejsce 130 x 360 mm? Reszta 
zgodnie z SWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 23  
Dotyczy zadania 2: 
Poz. 2.1, 2.2 Czy Zamawiający dopuści torebki posterylizacyjne będące wyrobem niemedycznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 2.1 i 2.2 nie wymaga torebek zarejestrowanych jako wyroby medyczne. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy zadania 4: 
Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji plazmowej TYVEK o długości 100mb  
z przeliczeniem wymaganych ilości?   
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy zadania 4: 
Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji plazmowej TYVEK, gdzie wewnątrz tulei, na którą nawinięty 
jest rękaw wklejono etykietę z datą ważności, znakiem CE, znakiem handlowym BOM oraz znakiem MD 
(medical device - wyrób medyczny). 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, aby, data ważności i oznakowanie CE znajdowały się wewnątrz tulei, na która 
nawinięty jest rękaw, nie stawia wymagań w zakresie znaku handlowego BOM oraz znaku MD. Pozostałe 
oznaczenia zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy zadania 4: 
Poz. 1.5 Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 420 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy zadania 12: 
Czy Zamawiający dopuści wyroby o poniższych parametrach: 

2.1. Rękawy włókninowo - foliowe  – wymienione w poz. 1 – tabeli : 
       - gramatura włókniny min. 60 g/m2  
       - folia o grubości nominalnej: 52µm , 
2.2. Torebki włókninowo - foliowe  – wymienione w poz. 2 – tabeli : 
       - gramatura włókniny min. 60 g/m2  
       - folia o grubości nominalnej: 52µm , 
 2.3. Torebki papierowo - foliowe  – wymienione w poz. 3 – tabeli : 
       - folia o grubości nominalnej min. 52 µm  

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy zadania 12: 
Czy Zamawiający dopuści rękawy włókninowo-foliowe w poz. 1 w rozmiarze 21/100 w zamian za 20/100?  
Odpowiedź: 
Rozmiar 21/100 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy zadania 12: 
Czy Zamawiający dopuści torebki włókninowo-foliowe w poz. 2 w rozmiarze 27/35 w zamian za 27/36?  
Odpowiedź: 
Rozmiar 27/35 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy zadania 12: 
Czy Zamawiający dopuści torebki włókninowo-foliowe w poz. 2 w rozmiarze 42/45 lub 42/60   
w zamian za 40/52? 
Odpowiedź: 
Rozmiar 42/45 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 
42/60. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy zadania 12: 
Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe w poz. 3 w rozmiarze 15/30 w zamian  
za 15/20? 
Odpowiedź: 
Rozmiar 15/30 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy zadania 12: 
Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe w poz. 3 w rozmiarze 21/40 lub 25/50  
w zamian za 25/40? 
Odpowiedź: 
Rozmiar 25/50 spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 
21/40. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy projektu umowy: 
Czy za dni robocze w rozumieniu umowy, uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę od odstąpienie zapisanego w § 4 ust. 5 obowiązku zamieszczania na 
dokumencie dostawy ceny jednostkowej oraz łącznej wartości dostawy? W/w informacje zamieszczone są na 
fakturze. Dokument dostawy jest dokumentem magazynowym, a nie księgowym, stąd nie zamieszcza się na 
nim cen jednostkowych wyrobów oraz ich łącznej wartości.  
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 6 ust. 1 pkt 2)  
do 0,5% dostawy niedostarczonej w terminie? Aktualnie zapisane kary umowne są rażąco wysokie.   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w § 6 ust. 1 punktów 3), 4) lub obniżenie kar umownych 0,2% 
wartości dostawy?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 7 ust. 2 po słowach „7 dni” słów „roboczych”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy zapisów SWZ: 
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 
dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków 
do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami 
projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są 
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy zadania nr 1: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu naprzemiennego pakowania? 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy zadania nr 1: 
Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie gramatury papieru oraz zgodności z normami ISO 11607-1 oraz 
PN EN 868 zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną, co potwierdzi najwyższą jakość oferowanego 
produktu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy zadania nr 2: 
Czy Zamawiający w pozycji nr 1.2. wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 130 x 250 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 42 
Dotyczy zadania nr 5: 
Czy w pozycji 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy kontroli wsadu o parametrach zgodnych 
z SWZ kompatybilny z przyrządem testowym składającym się z  rurki teflonowej (z tworzywa sztucznego) 
i kapsuły wykonanej z tworzywa sztucznego? Zestaw składa się z 1 sztuki urządzenia Helix i 100 sztuk 
wskaźników. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w poz. 1 wymaga testów symulacyjnych typu Bowie – Dick. 
 
Pytanie 43 
Dotyczy zadania nr 5: 
Czy w pozycji 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zintegrowane testy kontroli wsadu w postaci 
powlekanych pasków samoprzylepnych oraz zestawu symulacyjnego PCD Helix wykonanego 
z polipropylenowej tuby i rurki teflonowej o długości 1,5 i średnicy 2 mm? Przyrząd testowy przeznaczony 
jest do kontroli 100 lub 400 cykli sterylizacji i dołączony jest do każdego opakowania testów. Zestaw składa 
się z 1 sztuki urządzenia i 100 lub 400 szt. testów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanych testów kontroli wsadu w opakowaniach po 400 
sztuk testów. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy zadania nr 5: 
Czy w pozycji 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieprzylepnych testów spełniających wszystkie 
pozostałe parametry SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy zadania nr 5: 
Czy w pozycji 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 100 szt.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 46 
Dotyczy zadania nr 5: 
Czy w pozycji 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo czułego, szybkiego testu do wykrywania 
protein zmieniającego kolor z zielonego na fioletowy? Wyraźna zmiana barwy daje pewność właściwego 
odczytu wyniku testu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy zadania nr 5: 
Czy w pozycji 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 25 szt. pojedynczych 
testów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy zadania nr 5: 
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Czy w pozycji 15 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników pakowanych po 250 szt. 
w opakowaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy zadania nr 8 
Czy Zamawiający opisując górną krawędź wanny pojemnika miał na myśli wywinięcie krawędzi na zewnątrz 
pojemnika w celu jej wzmocnienia? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający wymaga pojemnika z krawędzią wywiniętą do wewnątrz. 
 
Pytanie 50 
Dotyczy zadania nr 8 
Czy w pozycji 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarach 600 x 285 x 145 mm 
w komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej o wymiarze 540 x 253 x 60 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę, pod warunkiem zachowania wymiarów perforacji tacy 4,0 x 4,0 mm. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy zadania nr 8 
Czy w pozycji 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarach 600 x 285 x 120 mm 
w komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej o wymiarze 546 x 259 x 120 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 52 
Dotyczy zadania nr 8 
Czy w pozycji 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarach 475 x 285 x 120 mm 
w komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej o wymiarze 405 x 253 x 60 mm lub 405 x 
253 x 80 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarach 405 x 253 x 80 mm, pod warunkiem 
zachowania wymiarów perforacji tacy 4,0 x 4,0 mm. 
 
Pytanie 53 
Dotyczy zadania nr 8 
Czy w pozycji 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarach 297 x 280 x 90 mm 
w komplecie z tacą sterylizacyjną wykonaną z blachy perforowanej o wymiarze 244 x 253 x 60 mm lub 244 x 
253 x 80 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie kontenera o wymiarach 244 x 253 x 80 mm, pod warunkiem 
zachowania wymiarów perforacji tacy 4,0 x 4,0 mm. 
 
Pytanie 54 
Dotyczy zadania nr 9: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu znajdowania się na całej długości rękawa i torebki adnotacji 
umożliwiającej określenie terminu ważności lub daty produkcji? Informacje te aby nie powodować braku 
przejrzystości i czytelności oznaczeń znajdujących się bezpośrednio na produktach znajdują się na etykiecie 
lub opakowaniu oferowanych produktów. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający odstępuje od wymogu aby adnotacja umożliwiająca określenie terminu ważności lub daty 
produkcji znajdowania się na całej długości rękawa i torebki i nie wskazuje konkretnego miejsca, w którym 
mają się te informacje znaleźć. 
 
Pytanie 55 
Dotyczy zadania nr 9: 
Czy Zamawiający zgodzi się na rękawy w których kierunek otwierania naniesiony jest na papierze, pod folią 
wyłącznie od strony folii? Biorąc od uwagę przebieg procedury zamykania oraz otwierania pakietów wymóg 
tych oznaczeń również od strony papieru nie ma merytorycznego uzasadnienia a ograniczy ilość ofert które 
otrzyma Zamawiający i zmniejszy konkurencyjność postępowania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 56 
Dotyczy zadania nr 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z oznaczeniem kierunku otwierania co około 15 
cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 57 
Dotyczy zadania nr 9: 
Czy w pozycji 2.3. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o wymiarach – 42 cm x 10 mb? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 58 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycjach 1.1.- 1.3. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów foliowo- polyolefinowych 
złożonych z laminatu kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm i polyolefinu o gramaturze 93 
g/m²? Proponowane rękawy gwarantują łatwe, bezpyłowe otwieranie przy jednoczesnej wysokiej 
porowatości zapewniającej dobrą penetrację środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia. Rękawy 
posiadają certyfikaty niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczną przez 
okres min. 12 miesięcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 59 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycjach 1.1.- 1.3. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o długości 70 mb bieżących 
z przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 60 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycji 1.2. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 27 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 61 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycjach 2.1.- 2.2. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek o gramaturze włókniny 60 
g/m² spełniające pozostałe wymagania SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 62 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycji 2.1. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 285 x 350 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 63 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycji 2.2. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 420 x 600 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 64 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycjach 3.1.- 3.3. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek o grubości folii 52 µm 
spełniające pozostałe wymogi SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 65 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycji 3.1. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 12 x 25 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 66 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycji 3.2. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 16 x 20 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 67 
Dotyczy zadania nr 12: 
Czy w pozycji 3.3. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 25 x 40 cm? 
Odpowiedź: 
Rozmiar 25 x 40 cm spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
 
    
W konsekwencji udzielonych wyjaśnień Zamawiający w miejsce dotychczasowych załączników: 
Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 
Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 
Załącznik nr 6 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5 
Załącznik nr 9 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8 
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Załącznik nr 10 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 9 
Załącznik nr 12 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 11 
Załącznik nr 13 do SWZ – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 12 
 
wprowadza załączniki: 
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 
Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5 
Załącznik nr 9 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8 
Załącznik nr 10 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 9 
Załącznik nr 12 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 11 
Załącznik nr 13 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 12 
 

Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
w następującym zakresie:  

 
1. W rozdziale IX SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
 03.11.2021 r. włącznie. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
2. W rozdziale XII SWZ: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2021 r. do godziny 
 10:00 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
4.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.10.2021 r. o godz. 11:00 poprzez ich odszyfrowanie za 

 pomocą systemu miniPortal poprzez menu „Deszyfrowanie”. 
 

3. W rozdziale VIII SWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 05.10.2021 r. o godzinie 10:00. 
 

 
Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie 
nie zostały wymienione. 
 
W załączeniu: 
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 
Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5 
Załącznik nr 9 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8 
Załącznik nr 10 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 9 
Załącznik nr 12 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 11 
Załącznik nr 13 do SWZ po zmianach z dnia 29.09.2021 r. – Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 12 
 
           
        PREZES ZARZĄDU 
        dr Marek Działoszyński 
        (podpis na oryginale) 
           

 


