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Dotyczy sprawy: ZP/2/PN/15

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 759 z 
późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące dostawy materiałów do sterylizacji”

Pakiet nr 1

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji  (pozycje 1-7) 
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.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wymiarach 20cmx 200m ?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wymiarach 40cm x 200m ?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe posiadające papier o gramaturze 70 g/m², 
charakteryzujący się wyższą wytrzymałością mechaniczną?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 5
Czy  Zamawiający  dopuści  do  oceny  rękawy  foliowo-papierowe  o  wskaźnikach  i  z  informacją
o kierunku otwierania umieszczonych na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?
Odpowiedź: Dopuszczamy

Pakiet nr 2 

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-5 do oceny rękawy Tyvek  konfekcjonowane w rolki o długości 200m w 
miejsce rękawów o długości 70m po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian



Pytanie nr 7
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 prosimy o określenie w jaki sposób należy podać ilość 
opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania na rolki. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać 
w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy TYVEK  o lepszej gramaturze 74,6 g/m2?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 2, poz 1 – 5

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści rękawy spełniające opis SIWZ, o długości 100 mb, z odpowiednim przeliczeniem 
ilości sztuk? W przypadku pozytywnej odpowiedzi  prosimy o informację, czy należy zaokrąglić ilość rolek 
zgodnie z zasadami matematyki, czy w górę do pełnej ilości sztuk?
Odpowiedź: Dopuszczamy. Ilość rolek należy zaokrąglić w górę do pełnej ilości sztuk.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści rękawy spełniające opis SIWZ, z materiałem Tyvek o gramaturze 74,6 g/m2, co ma 
tylko pozytywny wpływ na wytrzymałość materiału?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pakiet nr 1

Pytanie nr 11
Pozycja 1 – 7 Czy Zamawiający dopuszcza, aby kierunek otwierania był umieszczony od strony folii?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 12
Pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 40cm x 200m?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 13
Pozycja 1-7 Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenie norm: ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,4,5 było 
umieszczone bezpośrednio na rękawie, na linii zgrzewu fabrycznego?
Odpowiedź: Dopuszczamy.

            W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 
www.szpitalwsremie.pl.
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