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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę asortymentu do sterylizacji 
dla SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 28/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego
z prośbą o wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 4 
W zadaniu Nr 4 Zamawiający wymaga asortyment nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 
20.05.2010r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta 
zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych jak również zgłoszenie do Urzędu Rejestracji 
Wyrobów Medycznych, w związku z powyższym, czy w miejsce tych dokumentów Zamawiający dopuści 
przedstawienie w ofercie stosownego oświadczenia?  
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 2 dotyczy zadania Nr 2 
Czy Zamawiający stawia wymagania w zakresie ilości warstw folii użytej do konstrukcji rękawów  
papierowo – foliowych?  
Odp.: Nie.

Pytanie Nr 3 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rolce po 200 mb przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie Nr 4 dotyczy zadania Nr 4 
Metkownica trzyrzędowe z nadrukiem poprzecznym do taśmy z etykietami (również Blitz T222) 
umożliwiają nadruk informacji na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28mmx29mm. Prosimy o 
weryfikację zapisu. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza etykietę o wymiarach 28mmx29mm. 



Pytanie Nr 5 dotyczy zadania Nr 4 
Czy Zamawiający dopuści etykiety do metkownicy trzyrzędowej typu Blitz z 6 miejscami informacyjnymi
(dodatkowe pole umożliwia oznaczenie symbol pakietu/produktu – 3 znaki cyfrowe?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6 dotyczy wzory umowy § 7 ust. 1
Wnioskujemy o jednoznaczne sformułowanie w SIWZ, że wskazany w nim przez Zamawiającego 
asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego w ilości np. co najmniej 80%wolumenu asortymentu
opisanego umową.  
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr  7 dotyczy zadania Nr 1 poz. 15 – 16 
Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 60g/m2, cechująca i miękkością i bardzo wysoką 
wytrzymałością na rozerwanie?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie Nr  8 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9 
Czy Zamawiający wymaga aby na linii zgrzewa fabrycznego znajdowały i wskaźniki kl. 1 w formie 
jednolitego prostokąta wraz z opisem o kolorze wskaźników przed i po procesie w języku polskim?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr  9 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9 
Czy Zamawiający wymaga aby oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5 było umieszczone na 
linii zgrzewu fabrycznego?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga. 

Pytanie Nr  10 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 150mm x 50mm?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr  11 dotyczy zadania Nr 3 
Czy Zamawiający wydzieli z zadania Nr 3 pozycję 1, 2, 10, 11, 4, 13, 14?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 12 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o długości rolki 200 m zamiast 100m,  po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania Zamawiającego?
Odp.:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 13 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o szerokości zakładki 50 mm 
zamiast 55 mm? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14 dotyczy zadania Nr 2
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-
foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15 dotyczy zadania Nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3, EN 
868-5 i EN ISO 11607-1, potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie Nr 16 dotyczy zadania Nr 2
Czy Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji o wysokiej wytrzymałości na przedarcie tj. min. 700 
mN w obu kierunkach, co należy potwierdzić arkuszem danych technicznych wystawionym przez 
producenta rękawów?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17 dotyczy zadania Nr 2 
Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie 
znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru 
jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, 
aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów? Takie 
oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby 
wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18 dotyczy zadania Nr 1 poz. 13 i 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 45x45 cm? Pozostałe wymagania 
zgodne z SIWZ.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 19 dotyczy zadania Nr 1 poz. 15 – 16 
Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 57 lub 60g/m2? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie Nr 20 dotyczy zadania Nr 1 poz. 17
Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymieniona pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet? Pozwoli to naszej 
firmie na złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 21 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji o gramaturze papieru 60 g/m2? 
Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 22 dotyczy zadania Nr 2 poz. 1 – 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji posiadających z tyłu na papierze
następujące informacje:
- rozmiar rękawa
- znak CE
- numer LOT
- piktogram dot. kierunku otwierania rękawa 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie Nr 23 dotyczy zadania Nr 2 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści rękawy o wymiarze 200x50? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.
Odp.:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 24 dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „5% wynagrodzenia umownego 
przedmiotu umowy”  zostały zastąpione słowami „5% niezrealizowanej wartości umowy”? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie Nr 25 dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 
należytego wykonywania umowy.”?  
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgody.

                              ZATWIERDZAM: 

    mgr Jarosław Pawlik 
         (podpis i pieczęć na oryginale) 
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