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DOP – ZP  /2014 Kraków, dnia 16.01.2014 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 
materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni.” – nr sprawy ZP 36/2013

I.  W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. G  rupa 1, poz. 15 - 32  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 15-
32) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom zło-
żenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno - użytkowych oraz jakości. Racjonal-
ność wydatkowania publicznych jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert róż-
nym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej ce-
nowo.
Odpowiedź nr 1: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 2: dot.   Grupa 1, poz. 25  
Czy Zamawiający w poz. 25 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 75m-
mx35mmx100mb?

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3: dot. Grupa 1, poz. 26
Czy Zamawiający w poz. 26 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 100m-
mx40mmx100mb?
Odpowiedź nr 3: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 4 dot.   Grupa 1 poz. 28  
Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 200m-
mx50mmx100mb?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza  do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 
200mmx50mmx100mb pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 5 dot.   Grupa 1 poz. 29  
Czy Zamawiający w poz. 29 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 250m-
mx60mmx100mb?
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Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza  do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 
250mmx60mmx100mb pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 6 dot.   Grupa 1 Poz. 30   
Czy Zamawiający w poz. 30 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w rozmiarze 300m-
mx70mmx100m?
Odpowiedź nr 6: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 7 dot.   Grupa 1 poz. 15 - 32  
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wartości  
niezwilżalności  wodą równej  40 sek.,  która  spełnia  wymagania normatywne (20s - PN EN 868-3 pkt. 
4.4.13) i bardzo nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?
Odpowiedź nr 7: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 8 dot. Grupa 1 poz. 15 - 32
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzy-
małości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż  7,2 kN/m zamiast 7,3 
kN/m oraz w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m zamiast 4 kN/m? Proponowane wartości nie-
znacznie  odbiegają  od  wymagań  Zamawiającego  oraz  spełniają  wymagania  normy PN EN 868-3  pkt. 
4.4.15. 
Odpowiedź nr 8: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 9 dot. Grupa 1 poz. 15 - 32
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o tempera-
turze zgrzewania 180°C – 220°C?
Odpowiedź nr 9: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 10 dot.   Grupa 1, poz. 15 - 32  
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się  oznaczenie  obecnie 
obowiązujących norm?
Odpowiedź  nr  10:  Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga  aby  na  rękawach  papierowo-foliowych 
znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm

Pytanie nr 11 dot.   Pakiet 1 pozycja 1  5 - 32  
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-fo-
liowym umieszczona była nazwa wytwórcy? 
Odpowiedź  nr  11:  Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga,   aby  na  każdym  rękawie  papierowo-
foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy
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Pytanie nr 12 dot.   Grupa 1 poz. 15 – 32:   
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały nadruk symbolu jednoznacznego kie-
runku otwierania tylko od strony folii, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylizowanych 
podczas otwierania pakietu?
Odpowiedź nr 12:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga,  aby rękawy papierowo-foliowe posiadały 
nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony foli

Pytanie nr 13 dot.   Grupa 1 poz. 15 - 32  
Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów foliowo-papierowych do sterylizacji posiadających wzmocnio-
ny sześciowarstwowy laminat foliowy o grubości 52 mikrometra, który nie odbiega jakościowo od wyma-
ganego laminatu dziewięciowarstwowego.
Odpowiedź nr 13: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 14 dot.   Grupa 4 poz. 1  
Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje dołączenia do oferty aktualnej karty charakterystyki produktu ?
Odpowiedź  nr  14: Tak,  Zamawiający  wymaga  dołączenia  do  oferty  aktualnej  karty  charakterystyki 
produktu zgodnie z pkt. VII.4. SIWZ

Pytanie nr 15 dot. Grupa 4 poz. 1
Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje dołączenia  do oferty aktualnego pozwolenia  na obrót produktem 
biobójczym ?
Odpowiedź nr  15:  Tak,  Zamawiający wymaga  dołączenia  do  oferty  aktualnego pozwolenia  na  obrót 
produktem biobójczym

Pytanie nr 16 dot. Grupa 4 poz. 1
Czy Zamawiający w poz. 1 oczekuje dołączenia dokumentu wydanego przez PZH , który potwierdzi 
bezpieczeństwo stosowania nabojów z tlenkiem etylenu ?
Odpowiedź  nr  16:  Tak,  Zamawiający  wymaga  dołączenia  dokumentu  wydanego  przez  PZH  ,  który 
potwierdzi bezpieczeństwo stosowania nabojów z tlenkiem etylenu 

Pytanie nr 17 dot. Grupa 1 poz. 1 - 10
Czy Zamawiający dopuści papier o następujących parametrach: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na 
mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m
Odpowiedź  nr  17:  Zamawiający  dopuszcza papier  o  następujących  parametrach:  wytrzymałość  na 
rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym 
niemniej niż 0,5 kN/m, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

II.  W  oparciu  o  art.  38  ust.  4  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  zmienia  treść  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:
Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w: 

 Grupa 1 poz. 1 – 10   - Zamawiający dopuszcza papier o następujących parametrach: wytrzymałość 
na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,8
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kN/m, w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów 
zawartych w SIWZ.

 Grupa 1 poz. 28 -    Zamawiający dopuszcza  do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w 
rozmiarze 200mmx50mmx100mb pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w 
SIWZ.

 Grupa 1 poz. 29 -    Zamawiający dopuszcza  do oceny rękawy papierowo-foliowe z zakładką w 
rozmiarze 250mmx60mmx100mb pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zawartych w 
SIWZ.

 Grupa 1, poz. 15 – 32  
Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga  aby  na  rękawach  papierowo-foliowych  znajdowało  się 
oznaczenie obecnie obowiązujących norm
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była 
nazwa wytwórcy
Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga,  aby  rękawy  papierowo-foliowe  posiadały  nadruk  symbolu 
jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii

 Grupa 4 poz. 1 i pkt. VII. SIWZ  
Aktualne pozwolenia na obrót produktem biobójczym
Dokument wydany przez PZH , który potwierdzi bezpieczeństwo stosowania nabojów z tlenkiem etylenu

II.  W oparciu o art.  38 ust.  6  ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin  
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 23.01.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

Ogłoszenie zatwierdził

Dyrektor Szpitala – Dr med. Zbigniew J. Król
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