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Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 
            Warszawa, 3 lipca 2017 roku 
A/ZP/SZP.251-32/17 
 

 
WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-32/17 na dostawę: 
 

„Materiałów do sterylizacji” 
 
Pytanie nr 1 dot. Części nr 1, pozycja nr  2-4  
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział 
umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 
Odpowiedź nr 1 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie nr 2 dot. Części nr 1, pozycja nr  2-4  
Czy Zamawiający dopuści rękawy zmieniające przebarwienie po procesie sterylizacji  
z koloru różowego na żółty? 
Odpowiedź nr 2 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowane w/w rękawy. 
 
Pytanie nr 3 dot. Części nr 6, pozycja nr  3 
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość 
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź nr 3 
Tak, Zamawiający  dopuszcza testy w opakowaniu po 500 sztuk. W przypadku ilości 
opakowań niepełnych, opakowania zaokrąglamy zgodnie z zasadami 
matematycznymi do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę.  
 
Pytanie nr 4 dot. Części nr 6, pozycja nr  4 
Czy Zamawiający dopuści dokument z przeprowadzonego badania  parametrów 
punktu końcowego w 3 temperaturach dla przykładowej serii oferowanego testu. 
Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu przeprowadzania takich badań dla 
każdej serii i umieszczania ich na opakowaniu. Badania każdej serii przeprowadzane 
są w przypadku testów biologicznych zawierających żywe mikroorganizmy gdzie 
poszczególne serie mogą nieznacznie się różnić, natomiast w przypadku testów 
chemicznych każda seria kalibrowana jest w ten sam sposób na konkretne 
parametry. 
Odpowiedź nr 4 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
 
 



Instytut Matki i Dziecka 
www.imid.med.pl 

2 

Pytanie nr 5 dot. Części nr 3 
Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej ze 
wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji parą wodną o wymiarach  
18 mmx55 mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź nr 5  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej ze 
wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji parą wodną o wymiarach  
18 mmx55 mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. 
 
Pytanie nr 6  dot. Części nr 3 
Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej ze 
wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji parą wodną o wymiarach  
18 mmx55 mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź nr 6 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy samoprzylepnej ze 
wskaźnikiem chemicznym procesu sterylizacji parą wodną o wymiarach  
18 mm x 55 mb, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.  
 
Pytanie nr 7 dot. Części nr 3 
W przypadku pozytywne odpowiedzi na pytanie 5 i 6, prosimy o określenie w jaki 
sposób należy podać „ilość opakowań” po przeliczeniu zapotrzebowania czy należy 
zaokrąglić do pełnych opakowań w górę, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 
w dół, powyżej 0,5 w górę. 
Odpowiedź nr 7 
Zgodnie z odpowiedzią nr 6 dot. Części nr 3 poz. 2  w przypadku ilości opakowań 
niepełnych, opakowania zaokrąglamy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, 
powyżej 0,5 w górę. 
 
Pytanie nr 8 dot. Części nr 4 
Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawów sterylizacyjnych foliowo-papierowych     
płaskich konfekcjonowanych w rolki o długości 200 m, po odpowiednim przeliczeniu 
zapotrzebowania. 
Odpowiedź nr 8  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawów sterylizacyjnych foliowo-papierowych     
płaskich konfekcjonowanych w rolki o długości 200 m, po odpowiednim przeliczeniu 
zapotrzebowania. 
 
Pytanie nr 9 dot. Części nr 4 
W przypadku pozytywne odpowiedzi na pytanie 8, prosimy o określenie w jaki      
sposób należy podać „ilość opakowań” po przeliczeniu zapotrzebowania na rolki  
o długości 200mb, czy należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę, czy zgodnie 
z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę. 
Odpowiedź nr 9  
Zgodnie z odpowiedzią nr 8 
 
Pytanie nr 10 dot. Części nr 4 
Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski  
o wymiarach 100mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 90mm x 100mb, po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
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Odpowiedź nr 10 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawa papierowo-foliowego płaskiego  
o wymiarach 100mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 90mm x 100mb, po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. 
 
Pytanie nr 11 dot. Części nr 4 
Poz. 8- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski  
o wymiarach 300mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 320mm x 100mb, po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź nr 11 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawa papierowo- foliowego płaskiego  
o wymiarach 300mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 320mm x 100mb, po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania. 
 
Pytanie nr 12 dot. Części nr 4 
Poz. 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski  
o wymiarach 350mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 100mb, po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź nr 12 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawa papierowo-foliowego płaskiego o wymiarach 
350mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 100mb, po odpowiednim 
przeliczeniu zapotrzebowania. 
 
Pytanie nr 13 dot. Części nr 4 
Poz. 10- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski  
o wymiarach 400mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 420mm x 100mb, po 
odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania ? 
Odpowiedź nr 13 
Nie, Zmawiający nie dopuszcza rękawa papierowo-foliowego płaskiego o wymiarach 
400mm x 200mb w miejsce rękawa o wymiarach 420mm x 100mb, po odpowiednim 
przeliczeniu zapotrzebowania. 
 
Pytanie nr 14 dot. Części nr 5 
Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą  
o wymiarach 75mm x 35mm x 100m w miejsce rękawa 75mm x 25mm x 100m? 
Odpowiedź nr 14 
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- 20 
mm. 
 
Pytanie nr 15 dot. Części nr 5 
Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą  
o wymiarach 200mmx55mmx100m w miejsce rękawa 200mm x50mm x 100m? 
Odpowiedź nr 15 
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- 20 
mm. 
 
Pytanie nr 16 dot. Części nr 5 
Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą  
o wymiarach 300mmx70mmx100m w miejsce rękawa 300mmx60mmx100m? 
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Odpowiedź nr 16 
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- 20 
mm. 
 
Pytanie nr 17 dot. Części nr 5 
Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą  
o wymiarach 350mmx80mmx100m w miejsce rękawa 380mmx80mmx100m? 
Odpowiedź nr 17 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawa papierowo-foliowego z fałdą  
o wymiarach 350mmx80mmx100m w miejsce rękawa 380mmx80mmx100m. 
 
Pytanie nr 18 dot. Części nr 5 
Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą  
o wymiarach 400mmx80mmx100m w miejsce rękawa 420mmx100mmx100m? 
Odpowiedź nr 18 
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów +/- 20 
mm. 
 
Pytanie nr 19 dot. Części nr 4 i Części 5 
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 do 
sterylizacji? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów 
rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania 
oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania 
znaku CE wyrobom sterylizowanym. 
Odpowiedź nr 19 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 20 dot. Części nr 4 i Części 5 
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym 
rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?  
Odpowiedź nr 20 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie nr 21 dot. Części nr 4 i Części 5 
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone 
było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2? 
Odpowiedź nr 21 
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 
  
        Mariola Sidorowicz 
 
 
Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl 
w dniu 3 lipca 2017 r. 

http://www.imid.med.pl/

