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Numer sprawy 29/ZP/2019                                                Zgorzelec, dnia 23.07.2019r. 
DZP/320/2019 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej i gospodarczej, 
środków do mycia i dezynfekcji, środków piorących, wskaźników biologicznych i testów 
wskaźników do sterylizacji parą wodną oraz innych preparatów i materiałów do dezynfekcji. 
 
 
W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 j.t. ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
 
(ZAPYTANIE NR 1) 
Pytanie 1. (Pakiet nr 13, poz. 5) 
Czy Zamawiający dopuści do oceny wieloparametrowe wskaźniki chemiczne typu 4 spełniające wymogi 
Zamawiającego w opakowaniach po 480 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
 
(ZAPYTANIE NR 2) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 13, poz. 3 i 4 
Prosimy o dopuszczenie testów kompatybilnych z przyrządem  posiadającym kapsułę wykonaną ze stali 
kwasoodpornej oraz rurkę z wysokim wytrzymałości plastiku. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 13, poz. 3 i 4 
Prosimy o dopuszczenie testów posiadających wskaźniki w postaci czteropolowych piktogramów? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 13, poz. 3 i 4 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje we wskazanych pozycjach – testów Bowie Dick 
czy też testów kl. 6. W przypadku testów kl. 6 prosimy o określenie jakich parametrów mają dotyczyć: 
121°C/15min i 134°C/5,3min czy 121°C/20min i 134°C/7min 
Odp. Zamawiający oczekuje testów Bowie Dick. 

 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 13, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w 
bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 13, poz. 10-12 
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment stanowią szczotki 
stosowane do procesu mycia. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie 
innym oferentom. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 13, poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające 
mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników 

mających wpływ na skuteczność procesu mycia? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 7. dot. Pakiet nr 13, poz. 13 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 
przeliczona. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 8. dot. Pakiet nr 13, poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści testy zgrzewu w postaci arkusza z naniesioną substancją w kolorze czarnym do 
umieszczania w dowolnym opakowaniu papierowo – foliowym. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 13, poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio 
przeliczona. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 10. dot. Pakiet nr 14, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym 
odczycie po 3 godzinach zgodnym z opisem poniżej: Autoczytnik posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik 
inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku 
pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczytnik posiada wbudowaną 
drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych 
urządzeń.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 11. dot. Pakiet nr 14, poz. 1 
Uprzejmie prosimy o pozostawienie we wskazanej pozycji samego autoczytnika oraz przeniesienie testów do 
pozycji nr 2. Autoczytnik oraz testy posiadają inną stawkę podatku VAT zatem łączenie ich w jednej pozycji 
znacząco utrudnia wycenę. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 12. dot. Pakiet nr 14, poz. 1 
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu by na terenie Polski znajdował się autoryzowany serwis. W 
przypadku urządzeń sprowadzanych z poza Polski, Wykonawca w razie reklamacji dostarcza sprzęt do producenta 

celem naprawy, natomiast coroczną kalibrację dostawca może przeprowadzić w swojej siedzibie z użyciem 
autoryzowanego sprzętu. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 13. dot. wzoru umowy §7 ust. 3 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
(ZAPYTANIE NR 3) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 10, poz. 1 
Prosimy o dopuszczenie ścierki w rozmiarze 30 x 30 oraz zmianę zapisu z grubości 340g/m2 na min. 340g/m2 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 10. poz. 2 
Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wadze +/- 10g (trudno jest osiągnąć wagę każdego stelaża dokładnie 516g, 
a nie np. 515 czy 520) 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 10. poz. 4 
Ze względu na właściwości materiałów tekstylnych (elastyczność) prosimy o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze i 
wadze mopa +/- 5% 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 4) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6. poz. 1 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, do mycia i 
dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów; działający na B, F, V (Poliovirus, Adenovirus), Tbc 
(Mycobacterium tuberculosis) i S (tlenowe i beztlenowe). Przygotowanie roztworu bez konieczności stosowania 
wody ciepłej. Wymagane oryginalne paski testowe do każdej ilości preparatu, sprawdzające aktywność roztworu 
roboczego Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Posiada pozytywna opinia firmy Olympus Optical do 
dezynfekcji endoskopów oraz deklaracja zgodności CE. Czas działania B, F (C. Albicans), V, Tbc (m. terrae i 
avium), S (Cl. Difficille rybotyp 027, Cl. Perfringens) – 10 min, Tbc (m. tuberculosis), S ( B. Subtilis), F (A. Niger) -
15 min. e. Opakowanie a  6kg z odpowiednim przeliczeniem ilości. 1kg=1 l 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6. poz. 3 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Preparatu do mycia narzędzi, przedmiotów i endoskopów przed 
dezynfekcją maszynową, także do stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zawierający 4 enzymy. Doskonała 
tolerancja materiałowa: pH 6-7. Czas działania do 5 min. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
(ZAPYTANIE NR 5) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 6. poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie kwasu nadoctowego, zawierający nadtlenek wodoru, bez zawartości 
aldehydów, przeznaczony do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, narzędzi oraz 
innych termolabilnych wyrobów medycznych. Aktywny roztwór wykazuje biobójczą skuteczność 7 dni lub 50 cykli. 
Aktywność biobójcza roztworu kontrolowana walidowanymi testami paskowymi. Preparat cechuje się wysoką 
kompatybilnością materiałową, zawiera substancje antykorozyjne. Nie wymaga rozcieńczania. Spektrum działania: 
B, Tbc (M. terrae, M. avium), F, V (Adeno, Polio), S – w czasie 5 minut. Opakowanie: roztwór bazowy (kanister 
4940 g (płynny koncentrat) + aktywator 60 g) oraz 1 op. pasków testowych, wraz z przeliczeniem ilości 
opakowań. Wyrób medyczny. 
Czy Zamawiający akceptuje przeliczenie 1 kg = 1 L? 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający akceptuje przeliczenie 1kg = 1L. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 6. poz. 2 
Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wyceniania pasków testowych w związku z wliczeniem ich w cenę 
preparatu z poz. 1? 
Odp. Zamawiający nie odstąpi. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet nr 6. poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów giętkich i 
oprzyrządowania anestezjologicznego w postaci koncentratu bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, 
pochodnych fenolowych, zawierający chlorek didecylodimetyloamonowy, chlorowodorek 
poli(heksametylenobiguanidu) oraz kompleks trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza). Preparat o bardzo 
wysokiej tolerancji materiałowej popartej badaniem korozji i zgodności materiałowej. Skuteczność biobójcza: B, F 
(C. albicans), V  (BVDV, Vaccinia w czasie do 15 minut Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Możliwość stosowania 
w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych. Brak konieczności stosowania aktywatora. 
Opakowania 5 L. Wyrób medyczny. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 7. poz. 1 
Czy do wyliczeń przyjąć 1 L = 1 kg? 
Odp. Tak. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 7. poz. 2 
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do zastosowania w maszynach myjących - do narzędzi 
chirurgicznych, do mycia narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, sztywnych endoskopów, osprzętu 
stosowanego w anestezjologii, basenów, butów używanych na salach operacyjnych, butelek niemowlęcych, 
kontenerów ze stali szlachetnej oraz pojemników na narzędzia, niepieniący, o pH ok 14, przeznaczony do 
podawania pompą dozującą, zawierający inhibitory korozji, nie zawierającym fosforanów i związków 
powierzchniowo czynnych. Dostosowany do myjni AF 60, które posiada Zamawiający. Preparat w postaci 
płynnego koncentratu w opakowaniach a 5 kg. Wyrób medyczny. 
Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. Do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 12. poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści ścienny dozownik łokciowy dostosowany do butelek o pojemności 500 ml oraz 1000 ml, 
z możliwością regulowania ilości dozowanego preparatu 1 ml, 2 ml lub 3 ml, do bezpośredniej aplikacji 
preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk, łatwy w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu 
dozownika i pompki, do mocowania na ścianach. Kolor obudowy: biały. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 7. dot. Pakiet nr 12. poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści wannę do dezynfekcji narzędzi i endoskopów, o pojemności 10 L, wykonaną w całości z 
polipropylenu, z nieprzezroczystą szczelną pokrywą oraz sitem z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym 
wyjęcie dezynfekowanych narzędzi, barwa biała.  
Wymiar wewn.: 340 x 260 x 170 mm. 
Wymiar zewn.: 400 x 300 x 180 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 8. dot. Pakiet nr 12. poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści wannę do dezynfekcji narzędzi i endoskopów, o pojemności 30 L, wykonaną w całości z 
polipropylenu, z nieprzezroczystą szczelną pokrywą, sitem z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym wyjęcie 
dezynfekowanych narzędzi oraz korkiem odpływowym, barwa biała. 
Wymiar wewn.: 560 x 370 x 225 mm. 
Wymiar zewn.: 620 x 405 x 240 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 12. poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści wannę do dezynfekcji narzędzi i endoskopów, o pojemności 3 L, wykonaną w całości z 
polipropylenu, z nieprzezroczystą szczelną pokrywą oraz sitem z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiającym 
wyjęcie dezynfekowanych narzędzi, barwa biała.  
Wymiar wewn.: 250 x 150 x 120 mm. 
Wymiar zewn.: 300 x 185 x 125 mm. 
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 10. dot. Pakiet nr 15. poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności i 
skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, skutecznie 
usuwającego zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia 
zawierające tłuszcze. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz 
oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, posiada kompatybilność materiałową w 
stosunku do m. in. aluminium i tworzyw sztucznych. Nie wymaga neutralizacji. Standardowo zaleca się 
stosowanie preparatu w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. 
PH ok. 11. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% ( 3-
10 ml/l). Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo 
czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. 
Nie zawiera glicerolu. Wyrób medyczny. Opakowania  a 5L. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11. dot. Pakiet nr 15. poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, do przygotowania do ponownego 
użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, na bazie kwasu cytrynowego, nie posiadający w 
swoim składzie fosforanów, azotanów, P2O5 oraz tenzydów. Preparat przystosowany jest do neutralizacji po 
alkaicznym myciu narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych 
endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek 
niemowlęcych, co pozwala zapobiegać przenoszeniu pozostałości alkaliów. pH ok. 2, przeznaczonego do 
podawania pompą dozującą. Opakowanie 5 kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny. 
Czy do wyliczeń przyjąć 1kg = 1L? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że zaoferowane środki w Pakiecie 15 będą ze sobą 
kompatybilne i pochodzić będą od jednego producenta. Do wyliczeń przyjąć 1kg = 1L 
 
Pytanie 12. dot. Pakiet nr 15. poz. 3 
Prosimy o odstąpienie od wymogu aby preparat w pozycji 3 musiał pochodzić od tego samego producenta co 
pozycje 1,2,4. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13. dot. Pakiet nr 15. poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z 
innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który nie 
klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu, nie wpływa na skuteczność sterylizacji, nie 
zawiera chlorofluorowęglowodorów. Skład: medyczne oleje białe. Gaz nośny: propan, butan. Wyrób medyczny. 
Opakowanie 400 ml z końcówka spryskującą. Wyrób medyczny. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
(ZAPYTANIE NR 6) 
Pytanie 1. dot. Pakiet nr 11 poz. 1-11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-11) oraz 
utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu 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. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2. dot. Pakiet nr 11 poz. 7 
Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 350mm lub 400mm zamiast 
380mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza 400mm. 
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Pytanie 3. dot. Pakiet nr 11 poz. 8 
Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 55mm zamiast 50mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza 55mm. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet nr 11 poz. 9 
Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 60mm zamiast 65mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza 60mm. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet nr 11 poz. 10 
Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 65mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza 70mm. 
 
Pytanie 6. dot. Pakiet nr 11 poz. 11 
Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 350mm lub 400mm zamiast 
380mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza 400mm. 
 
Pytanie 7. dot. Pakiet nr 11  
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym 
nadrukowana była nazwa wytwórcy oraz znak handlowy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym nadrukowana była 
nazwa wytwórcy lub znak handlowy. 
 
Pytanie 8. dot. Pakiet nr 11  
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz 
PN EN ISO 11607,  potwierdzone oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy. 
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartym opisem w 
SIWZ. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z 
obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607. Zamawiający nie wymaga 
składania oświadczenia wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet nr 11  
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 sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość 
przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania 
oznaczenia CE przez personel medyczny. 
Odp. Oznakowanie ma być zgodne z SIWZ. 
 
(ZAPYTANIE NR 7) 
Pytanie 1. dot. 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? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem że z treści złożonego oświadczenia wynikać będzie, 
że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 
 
Pytanie 2. dot. 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. 
Odp. Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie 3. dot. Pakiet pakietu 11.1 – 11.10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo foliowe o gramaturze 60-70g/m2? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4. dot. Pakiet pakietu 11.9 – 11.11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo foliowe o gramaturze 60-70g/m2? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5. dot. Pakiet pakietu 11.13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki papierowo – foliowe o wymiarze 90mm x 230mm w 
zamian za rozmiar 100mm x 230mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 6. dot. Pakiet pakietu 11.15-11.16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na : 
 
Opakowanie polyolefinowo - foliowe w formie rękawów, zgodnych z poniższymi parametrami:  
- gramatura polyolefinu 93g/m² 
- grubość folii 50 µm  
- folia 6-warstwowa  
- zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach,   
- bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach, 
- oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-5  
- temperatura zgrzewu - 130° C - 150°C,  
- certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów 
po sterylizacji, 
- certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową 
 
O wymiarach 210mmx70m oraz 420mm x 70m w odpowiednim przeliczeniu? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7. dot. Pakiet pakietu 11.21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę o rozmiarze 1200mm x 1200mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8. dot. Pakiet pakietu 11.26 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wkładki o wymiarze 30cm x 30cm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9. dot. Pakiet pakietu 11.28 – 11.30 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 11 poz.28 - poz.30? Zgoda Zamawiającego 
podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli innym na zaoferowane atrakcyjnych cenowo i wysokich 
jakościowo produktów. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10. dot. Pakiet pakietu 11.23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki posterylizacyjne o wymiarze 400mm x 760mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11. dot. Pakiet pakietu 11.24 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki posterylizacyjne o wymiarze 600mm x 760mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12. dot. Pakiet pakietu 11.31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty torebki papirtowo- foliowej o wymiarach 90mm x 230 mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13. dot. Pakiet pakietu 11.31 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty torebki papierowo -foliowej o wymiarach 130mm x 250mm? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14. dot. Pakiet pakietu 11.33 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty torebki papierowo- foliowej o wymiarach 130mm x 250mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15. dot. Pakiet pakietu 11.35 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wkładki o wymiarze 30cm x 30cm, bez sztyncowanych 
brzegów o gramaturze 110g/m2? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16. dot. Pakiet pakietu 11.36 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wkładki o wymiarze 30cm x 50cm, bez sztyncowanych 
brzegów o gramaturze 110g/m2? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17. dot. Pakiet pakietu 13.3  13.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na test BowieDick o specyfikacji: 
Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z poniższymi 
parametrami: 
-  testy zgodne z norma PN EN ISO 11140-4:2014, 
- na tescie powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze 
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LOT, dacie przydatności, 
- testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control 
- opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie 
Wraz z kompatybilnym przyrządem PCD: 
Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrzad testowy PCD, zgodny z poniższymi parametrami: 
- zestaw posiada wbudowaną wężownicę o długości 1,5 m. 
- kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bovie&Dick do kontroli procesu sterylizacji 
parą wodną. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 18. dot. Pakiet pakietu 13.10 – 13.12 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 13 poz.10 - poz.12? Zgoda Zamawiającego 
podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli innym na zaoferowane atrakcyjnych cenowo i wysokich 
jakościowo produktów. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
         Z upoważnienia Dyrektora 
 
               Radosław Jabłoński 
         Zastępca Kierownika Działu 
              Zamówień Publicznych   
                   i Zaopatrzenia 
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