
 

 

SZP/RW 

                                                  Warszawa,  13 marca 2019r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego                                                                        LICZBA STRON: 10 
  
                             
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów do sterylizacji  
do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 139-W-D-01-2019. 
_____________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu 
pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedz Zamawiającego: 
 
Pytanie nr  1  
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 1,2 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania 
zostanie odpowiednio przeliczona. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr  2 
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 2,3 
Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu 
zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję 
wskaźnikową , umieszczona w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej 
płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzanie wszystkich czynników mających wpływ na 
skuteczność procesu mycia oraz kompatybilne z nimi przyrządy? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  3 
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 1 
Czy Zamawiający wymaga aby zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadał typowi 6 wg 

EN ISO 11140-1? 

 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  4  
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 2 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga testu kontroli skuteczności mycia 
mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją 
testową, której formuła jest zgodna  z EN ISO 15883.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  5  
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga aby test posiadał oświadczenie producenta testu o możliwości 

stosowania w myjce ultradźwiękowej? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga aby test posiadał ww. oświadczenie producenta.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  6  
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga aby  test zapewniał kontrolę procesu mycia z czterech różnych 

kierunków? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.  
_________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  7  
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 6-15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie rękawów papierowo-foliowych (poz. 6-15). 
Takie rozwiązanie umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod 
względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert 
różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ  
i najkorzystniejszej cenowo. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
 
 
 
 



 

Pytanie nr  8 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, 
posiadające folię 7-warstwową łącznie z warstwą kleju, o grubości nie większej niż 52 µm? 
Norma PN EN 868-5 wymaga, aby folia składała się z min. 2 warstw. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  9 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie 
papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  10  
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 8 
Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 120mm x 200m? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  11 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 12 
Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 100mm x 40mm x 100m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr  12 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 14 
Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze250mm x 60mm x 100m? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  13 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający wymaga papieru krepowanego pakowanego naprzemiennie – w jednym 
opakowaniu przekładane arkusze białe/zielone, czy dwóch rodzajów papieru – pakowanych  
w opakowaniach po 250 arkuszy zielonego lub 250 arkuszy białego? 
 

 



 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  papieru krepowanego pakowanego naprzemiennie –  
w jednym opakowaniu przekładane arkusze białe/zielone, lub zaoferowanie dwóch rodzajów 
papieru – pakowanych w opakowaniach po 250 arkuszy zielonego lub 250 arkuszy białego? 
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr 14  
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 1-4: 
Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny kolor biały i zielony zawartość chlorków nie 
więcej niż 0,015%, zawartość siarczynów nie więcej niż 0,034%, wytrzymałość na rozciąganie 
liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m; w kierunku poprzecznym 
nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie 
mniej niż 0,72 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m, wytrzymałość na 
przepuklenie nie mniej niż 115 kPa, wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie 
mniej niż 29 720 mN, gramatura nominalna 60 g/m2? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  15  
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 1-4: 
Czy Zamawiający dopuści papier krepowany bez wykonanych badań na wytrzymałość na 
przepuklenie oraz wytrzymałości na rozdarcie? Norma na którą zamawiający się powołuje (PN 
EN 868-2)  nie wymaga takich badań. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr 16 
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 1-4: 
Czy Zamawiający dopuści papier krepowany o wymiarach 40 x 40 cm? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  17 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach a’250 z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
_____________________________________________________________________________ 
 



 

Pytanie nr  18  
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 6-15 
Czy Zamawiający dopuści rękawy: papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wytrzymałość na 
przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej 
niż 11,4 μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą 40 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho  
w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 
kN/m, Folia co najmniej 6 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868-
5) nie licząc warstwy kleju (konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN 
EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2) przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych  
i porów zgrzewalna w temperaturze 165-190 0C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach 
nie mniejsza niż 62 000 mN, elastyczna - wydłużenie niemniej niż 100 % Wymagania ogólne: 
wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania wskaźnik procesu sterylizacji parowej, 
EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PN EN 868-5], jednoznaczna 
zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej , EO, łatwa do interpretacji 
jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia zgrzew fabrycznie wielokrotny ze względów 
techniczno- higienicznych rękaw, nawinięty folią na zewnątrz? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  19 
Dotyczy zakresu nr  1, poz. 14: 
Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 250mm x 60mm x 100m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr  20 
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 15: 
Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 420mm x 90mm x 100m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  21 
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 15: 
Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 380mm x 80mm x 100m? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

Pytanie nr 22  
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 16: 
Czy Zamawiający dopuści torebki w opakowaniach a’100 z odpowiednim przeliczeniem ilości 
opakowań? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr 23  
Dotyczy zakresu nr 1, poz. 19-20: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższych pozycji do osobnej pozycji? Pozwoli 
to na złożenie większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

Pytanie nr 24 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak 
łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na 
powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne 
złagodzenie kary umownej z § 7 ust. 1 wzoru umowy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
___________________________________________________________________________ 
Pytanie nr 25 
Dotyczy projektu umowy 
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej  
(lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę 
do należytego wykonywania umowy”? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  26 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności  
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do 
grupy kapitałowej pod warunkiem, że z jego treści będzie wynikało, że Wykonawca nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej. 



 

Pytanie nr  27 
Dotyczy zapisów SIWZ 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat 
systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? 
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie  
z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
  
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr 28 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 1-4 
Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny kolor biały i zielony gdzie typowa zawartość 
chlorków 0,028% zawartość siarczynów 0,045%? Pozostałe parametry zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr  29 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 120mmx200m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  30 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 12 
Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 100mmx40mmx100m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr 31  
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 250mmx60mmx100m? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

Pytanie nr  32  
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 6-15 

Czy Zamawiający dopuści rękawy gdzie: przenikanie powietrza wynosi1 0,29 μm/Pa*s, 
wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku poprzecznym wynosi 3,9 kN/m. 
Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

Pytanie nr  33 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 17 
Czy Zamawiający dopuści wkładki do tac o wymiarach 300x300 pakowane po 1000 szt. 
110g/m2? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  34 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści wkładki do tac o wymiarach 300x500 pakowane po 500 szt 
110g/m2? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  35 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 19 
Czy zamawiający dopuści etykiety jednorazowe z laminatu, etykiety papierowe użyte  
w myjniach ulegną zniszczeniu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  36 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści  szybki test do wykrywania pozostałości protein typu:  PRO-Clean™ 
jest  szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni 
urządzeń medycznych pomagający zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i jakość wyrobów. 
Test PRO-Clean™ wykrywa wszelkie pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po 
myciu i dezynfekcji. Aby przeprowadzić badanie należy pobrać wymaz z powierzchni, dodać 
odczynnik, a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmieni barwę 
na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe 
zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest 



 

ciemniejszy. Test PRO-Clean™ natychmiastowo sprawdza czystość powierzchni, umożliwiając  
w razie potrzeby wdrożenie odpowiednich działań korygujących. 
podstawowe cechy i zalety: wyniki w czasie krótszym niż  10 minut, urządzenie typu „all-in-
one” – bez oprzyrządowania, 12-miesięczny okres przechowywania, łatwość interpretacji 
wyniku. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
 

Pytanie nr  37 
Dotyczy zakresu nr 4 poz.1 
Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co 
znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do 
dokumentacji)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
 

Pytanie nr  38 
Dotyczy zakresu nr 4 poz.1 
Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający 
wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.  
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  39 
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową 
umieszczoną na 4 płaszczyznach? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
__________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  40 
Dotyczy zakresu nr 4 poz. 2 
Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o 
normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga, aby na każdym teście oraz etykiecie znajdował się numer LOT, 
natomiast nie wymaga informacji o normie ISO 15883-1:2010 oraz nazwie produktu w języku 
polskim. 
_____________________________________________________________________________ 
 



 

 
 
Pytanie nr 41 
Dotyczy zakresu nr 1 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu rękawów papierowo-foliowych. 

Zwiększyłoby to konkurencyjność pakietu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  42  
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza papier krepowy pakowany osobno zielony i biały? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
 

Pytanie nr 43 
Dotyczy zakresu nr 1 poz. 16 
Czy Zamawiający dopuszcza torebkę o wymiarach 100x250 ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 
____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  44 
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza aby folia użyta w rękawach i torebkach posiadała grubość 54µm? 

Folia jest grubsza i bardziej wytrzymała na proces sterylizacji. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Pytanie nr  45 
Dotyczy zakresu nr 1 
Czy Zamawiający dopuszcza rękawy nawinięte folią do wewnątrz?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
_____________________________________________________________________________ 
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie.  
Nowy termin składania ofert: do 19.03.2019 r. do godz. 10:00.  
Nowy termin otwarcia ofert: 19.03.2019 r. godz. 10:30.  
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 



 

 


