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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Pakiet VII:  Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie rękawa do sterylizacji oznakowanego znakiem 
CE  na  etykiecie  umieszczonej  na  opakowaniu  jednostkowym (rolce)  rękawa  i  bezpośrednio  na  brzegu 
rękawa? Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 
poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji  
użytkowania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu.

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 2
Pakiet VIII: Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie 
wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN 
EN 11135-1:2009  dla  tlenku  etylenu  wymaganego  prawem od  każdego  producenta  jałowych  wyrobów 
medycznych? Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, ponieważ 
walidacja  procesów sterylizacji  jest  wymagana  przez  Dyrektywę  o  Wyrobach Medycznych  93/42  EEC. 
Walidacja  procesu  sterylizacji  jest  to  badanie,  czy  urządzenie  i  zastosowany  program  umożliwiają 
wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy 
dowód,  że  dany  proces  sterylizacji  przy  zachowaniu  określonych  warunków  obejmujących  instalację,  
wyroby  medyczne  przeznaczone  do  sterylizacji,  typy  opakowań,  wzory  załadunku  jest  skuteczny  i 
powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia 

Odpowiedź: 

Zamawiający  wymaga  dokumentu  potwierdzającego  walidację  procesu  sterylizacji  wyrobów  jałowych,  
stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PN-EN ISO 11135 -1 : 2009 (EO) w formie końcowego 
Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)- pakiet  
VIII.

Pytanie 3
Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie  
wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: 
 Tak 



Pytanie 5
Czy Zamawiający może określić,  jaki  procent  ilości  wyrobów określonej  w umowie zostanie na pewno 
zamówiony?

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie realizował umowę zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Pytanie 6
Czy Zamawiający zgadza się,  aby prawo do odstąpienia  od umowy przysługiwało mu w przypadku co  
najmniej trzykrotnego uchybienia? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 7
Czy Zamawiający zgadza się aby kara w § 5 ust. 1b była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od 
wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 8
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami 
„zwłoki”?

Odpowiedź: 
 Tak. 

Pytanie 9
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 
podobnej)  treści:  „Strony  mogą  jednak  wyjątkowo  zmienić  ceny  jednostkowe  netto  w  przypadku  
przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia  
umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych  
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem  
uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.07.2014 r.


