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Dot. SPZOZ/ZP/382/4/2022

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  warunków  zamówienia
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę  sterylizacji  materiału  wraz
z transportem.

Pytania dot. kształtu formularza cenowego:

1. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  kształtu  formularza  cenowego  celem
dokładniejszej wyceny świadczonej u Państwa usługi? Propozycja formularza znajduje się
w załączniku.
Odp. Zgodnie z SWZ.

2. Czy częściowy proces dekontaminacji dotyczy jedynie bielizny i materiału opatrunkowego?
Odp.  Częściowy  proces  dekontaminacji  dotyczy  sterylizacji  bielizny  dla  pacjentów
oparzonych  oraz  wybranego  sprzętu,  który  nie  może  być  poddany  całkowitemu
procesowi  dekontaminacji,  np.  filtry  do  respiratora  lub  inkubatora.  Zamawiający  nie
będzie przekazywał do sterylizacji materiału opatrunkowego. 

3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia
(WE)  nr  178/2002  i  rozporządzenia  (WE)  nr  1223/2009  oraz  uchylenia  dyrektyw  Rady
90/385/EWG  i  93/42/EWG  mówi,  iż:  “Instytucje  zdrowia  publicznego  powinny  mieć
możliwość produkowania, modyfikowania i używania wyrobów we własnym zakresie, tak
by zaspokajać, na skalę nieprzemysłową, szczególne potrzeby docelowych grup pacjentów,
których to potrzeb nie można zaspokoić na odpowiednim poziomie działania za pomocą
dostępnych na rynku równoważnych wyrobów.” Czy przekazywane do sterylizacji wyroby
opatrunkowe  spełniają  to  kryterium?  Czy  jest  opracowana  dla  tych  wyrobów
Dokumentacja techniczna, zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia?
Odp. Zamawiający nie będzie przekazywał do sterylizacji wyrobów opatrunkowych. 
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4. Czy  zamawiający  dopuści  stosowanie  rękawów  papierowo  -  foliowych  lub  torebek
włókninowo - foliowych, zamiast torebek papierowo - foliowych z fałdą?
Odp.  Zamawiający  dopuszcza  jeżeli  okres  przydatności  do  użytku  jest  taki  sam  lub
dłuższy jak rękawów papierowo – foliowych z fałdą.

5. Czy  zamawiający  dopuści  stosowanie  torebek  włókninowo  -  foliowych  lub  włókniny
w połączeniu z papierem sterylizacyjnym zamiast torebek papierowo - foliowych z fałdą?
Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytania dot. opisu przedmioty zamówienia
1. Czy w związku z czasem wykonania usługi 24 godz. -  czy wyroby odebrane w piątek są do

zwrotu w sobotę?
Odp. Zamawiający zmienia zapis na następujący: „Usługa zostanie wykonana w terminie
24 godzin w dni robocze od poniedziałku do czwartku, natomiast materiał przekazany
w piątek rano w godz. 8.00-8.30 będzie zwrócony w piątek popołudniu w godz. 14.30-
15.00, a materiał przekazany w piątek po południu zostanie zwrócony w poniedziałek do
godz. 8.30, a zwrot potwierdzony protokołem wydania/przyjęcia.”

2. Jaki  ma  zakres  kontrola,  konserwacja,  układanie  w zakresie  realizacji  usługi  sterylizacji
bielizny i materiału opatrunkowego?
Odp. Sterylizacja bielizny dla pacjentów oparzonych polega na pakowaniu w opakowania
sterylizacyjne i poddawaniu procesowi sterylizacji. 

3. Dot. pkt 10, OPZ
Czy Zamawiający dopuści kuwety o następujących wymiarach:
Dł. zewn. 610 mm
Szer. zewn. 400 mm
Wys. zewn. 190 mm
Odp. Kuwety muszą mieć minimalne wymiary: dł. - 64, szer. - 45, wys. - 22 cm. 
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