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O D P O W I E D Z I 

 

na pytania do zapytania ofertowego na 

zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do centralnej sterylizatorni  ZK/01/2019 

 

Pytanie 1 

Pakiet II pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w płynie, w opakowaniu o 

pojemności 5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 5kg=5L  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

Pakiet II pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do płukania, przeznaczony do 

stosowania w maszynowym procesie przygotowania łóżek do ponownego użycia. Produkt zapobiega 

tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Oferowany preparat  zawiera w składzie: 

niejonowe środki powierzchniowo czynne, solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH. 

Dozowanie  1-2 g/litr w stężeniu 0,1-0,2%,  PH ok. 7 w  20 °C  w postaci  nierozcieńczonej. Wyrób 

medyczny w opakowaniu 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 5kg=5L  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 3 

Czy nie zaszła pomyłka w odpowiedzi na pytanie nr 2 „Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  dostawca  

materiałów  do  sterylizacji  posiadał  certyfikat  systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 

dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność,  

że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami”? 

I zamawiający nie miał na myśli producenta wyrobu?  

Nie ma wymogu posiadania takiego Certyfikatu przez dystrybutora.  

Taki zapis znacznie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ofert wielu Wykonawcom.  

Prosimy o wyjaśnienie, ew. sprostowanie odpowiedzi.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na wskazane pytanie z dnia 11.01.2019 doszło 

do pomyłki. Zamawiający nie wymaga posiadania wspomnianego certyfikatu przez Wykonawcę. 

Certyfikat powinien posiadać wytwórca/producent materiałów do sterylizacji. 

 


		2019-01-14T13:37:40+0100




