
       
DZP.3320.72.21 Zamość, dnia 5 stycznia 2022 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę
papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej
Sterylizatorni. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. Zadania 4, pozycja nr 1: 
„Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 75mm?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 4: 
„Prosimy  o  odstąpienie  od  wymogu  by  informacje  na  rękawie  były  w  języku  polskim.
Oznaczenia na wyrobie są czytelne i jednoznaczne, dodatkowo Wykonawca dostarcza wraz
z rękawami instrukcje w języku polskim.”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 2:
„Czy  Zamawiający  dopuści  testy  do  umieszczenia  w  przyrządzie  pod  kątem  mniejszym
niż 90°?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 2: 
„Prosimy o dopuszczenie uchwytu w którym test zostaje umieszczony poprzez wsunięcie?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 3: 
„Wnosimy o odstąpienie od wymogu by testy odpowiadały wymaganiom dla testów typu 6
wg  PN-EN  ISO  11140-1  w  zakresie  tolerancji  na  zmienne  krytyczne  procesu  (czas
i temperaturę). Norma ISO 11140-1 i wskazane w niej typy testów, dotyczą wyłącznie testów
do procesu sterylizacji. Również określenie tolerancji na zmienne krytyczne jest wymogiem
stawianym testom do kontroli procesu sterylizacji (zgodnie z normą ISO 11140-1).”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 8, pozycja nr 3: 
„Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuki? Wielkość zapotrzebowania
zostanie odpowiednio przeliczona.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 10, pozycja nr 1: 
„Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie,
sterylnie  zapakowanych  wymazówek.  W  przypadku  obecności  białek  substancja  testowa
zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.”
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Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 10, pozycja nr 1: 
„Czy Zamawiający dopuści  testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania
zostanie odpowiednio przeliczona.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 16, pozycja nr 1: 
„Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 3h, kompatybilne z innym autoczytnikiem
niż posiadany  przez  Zamawiającego  w przypadku  bezpłatnego  użyczenia  sprzętu  na  czas
trwania umowy?”
Wyjaśnienie:  Tak, Zamawiający dopuszcza wraz z autoczytnikiem skalibrowanym na czas
trwania umowy dostarczonym wraz z pierwszą dostawą.

Pytanie dot. Zadania 17, pozycja nr 1: 
„Sposób  wykonania  substancji  wskaźnika  nie  ma  wpływu  na  ocenę  właściwości  cyklu
sterylizacji.  Wskaźniki  muszą  jedynie  dostarczyć  wyraźnie  dostateczny  dowód ekspozycji
po poddaniu  działaniu  czynnika  sterylizującego  o  określonych  parametrach.  Czy –  wobec
powyższego  -  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  testu  o  punktowym  rozmieszczeniu
wskaźnika, którego przebarwienie zmienia się po procesie sterylizacji z koloru fioletowego
na zielony?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 17, pozycja nr 2: 
„Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 1,8cm?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 11, pozycja nr 1, 2: 
„Czy Zamawiający dopuści taśmy spełniające opis SWZ o szerokości 1,8 cm?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 13, pozycja nr 1: 
„Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  lepsze  od  opisanego  tj.  test  emulacyjny  typu  6
w formie  paska  samoklejącego  z  substancją  wskaźnikową  zmieniającą  kolor  w  sposób
jednoznaczny (z żółtego na granatowy) o wymiarach 10 cm x 1,9 cm, zgodny z poniższymi
parametrami: zakres temperatur i czasu: 134ºC/ 7 min, 121ºC/ 20 min. Test zgodny z normą
PN EN ISO 11140-1:2014 – potwierdzenie wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną.
Na teście informacja graficzna wskazująca kolor referencyjny, norma, nazwa produktu, numer
LOT,  data  przydatności  i  produkcji.  Wielkość  opakowania  200  szt.  (z  odpowiednim
przeliczeniem ilości). Testy kompatybilne z przyrządem symulacyjnym - tubą PCD Control?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. Zadania 23, pozycja nr 1: 
„Czy Zamawiający  dopuści  produkt  równoważny  w opakowaniu  400  ml  z  odpowiednim
przeliczeniem ilości?”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. Zadania 1: 
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  okres  sterylności  wynoszący  180  dni  został
potwierdzony deklaracją wydaną przez Producenta?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.
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Pytanie dot. Zadania 2, pozycja nr 8: 
„Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawów papierowo – foliowych z fałdą?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. treści wzoru umowy:
„Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej
(lub  podobnej)  treści:  „Przed  wypowiedzeniem  umowy  Zamawiający  pisemnie  wezwie
Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?”  
Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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