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Znak sprawy: ZK/01/2019 Korfantów, 2019-01-11 

 

 

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 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia takiego oświadczenia 

 

Pytanie 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 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał taki certyfikat. 

 

Pytanie 3 

Dot. pakietu nr 1, poz. 6  i 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny typu SMS, o gramaturze 47 g/m2, pozostałe 

wymagania Zamawiającego bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4 

Dot. pakietu nr 1  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów różnych producentów, powszechnie 
stosowana w Centralnych Sterylizatorniach praktyka dowodzi, że poprawnie ustawione parametry 
zgrzewu mogą być stosowane dla materiałów opakowaniowych różnych producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 

Dot. pakietu nr 1 

Czy ze względu na fakt, iż opakowania do sterylizacji (w tym włóknina do sterylizacji) są wyrobem 
medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę 
notyfikowaną, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu  i pozwoli na złożenie potwierdzenia 
parametrów wydanego przez producenta wyrobu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 6 

Dot. pakietu nr 3, poz. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kopert z nadrukiem do dokumentowania procesów 
sterylizacji  z liczbą 12 miejsc do zaprotokołowania na jednej kopercie? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 7 

Dot. pakietu nr 3, poz. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora, w którym kruszarka stanowi osobne 
urządzenie, pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 8 

Dot. pakietu nr 3, poz. 9 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia 
zgodności z normą ISO 11140  wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Testy do kontroli 
sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez 
niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, 
ani przez żadne inne przepisy prawne. Czy Zamawiający zgodzi się zatem na dołączenie potwierdzenia 
zgodności produktu z normami, które zostało wydane przez producenta testu? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie 9 

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-7. Czy w wyżej wymienionych pozycjach nie zaszła omyłka pisarska i 

Zamawiający miał na myśli rozmiary podane w cm, a nie w mm? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozmiary mają być w cm. 

 

Pytanie 10 

Dot. Pakietu nr 1, poz. 8-14. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakiej ilości rękawów 

papierowo-foliowych płaskich oczekuje? Np. dla poz.9; oczekuje 10 rolek 200 m czy 20 rolek 100 m ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 10 rolek 200mb. 

 

Pytanie 11 

Dot. wymaganych parametrów rękawów papierowo-foliowych. Czy Zamawiający dopuści rękawy o 

parametrach: 

* konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2. 

* papier gramatura 60/m² (PN EN 868-3), 

* zawartość chlorków nie więcej niż 0,05% 

 * zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25% 

* wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 600 mN wzdłużne i 650 mN poprzeczne.  

* przenikanie powietrza nie mniej niż 11,40 μm/Pa*s  

* wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 350 kPa na sucho   

* wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 130 kPa na mokro    

* nie zwilżalność wodą minimum 35 s  

* wytrzymanie na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,40 kN/m; w 

kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4 kN/m  

* wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m,  w 

kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,10 kN/m  



Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. 
48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11; 

tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl  

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001 i ISO 14001 

Posiadamy akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

POsiadamy  

PO 

 

 

 

 

 

Jesteśmy certifikowani według wymagań 

 ISO 9001:2000 i ISO 14001 

 
 
 
 
 
 

 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy,  

nr NIP 7531567625, nr REGON 000625798, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł 4 
 

* folia - minimum 6 warstw, nie licząc warstwy kleju, o grubości nie większej niż 52 μm (PN EN 868-5)  

* folia przeźroczysta, bez rozwarstwień, porów, substancji toksycznych,  

* zgrzewalność 180-210ºC, 

* wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania  

* jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji  

* zgrzew fabrycznie wielokrotny  

* informacja o jednoznacznym kierunku otwierania  

* ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz  

* ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego 

producenta  

* kompletna charakterystyka opakowania  wydana przez producenta, a nie dystrybutora  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw o parametrach z pytania. 

 

 

Pytanie 12 

Dot. wymaganych parametrów rękawów papierowo-foliowych. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 
dołączenia do oferty cenowej, potwierdzenia liczby warstw folii wydanej przez niezależną organizację 
notyfikowaną? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 13 

Dot. wymaganych parametrów rękawów papierowo-foliowych. Czy Zamawiający dopuści 

oświadczenie producenta o liczbie warstw folii?   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 14 

Załącznik 2d poz. 12 : Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice spełniały wymagania norm EN 388 

oraz EN 407? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taki certyfikat. 
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Pytanie 15 

Dotyczy pakietu nr I: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji  (lp 8 poz. 8a-
8f i 9 poz. 9a-9e) 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: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie zmienia  załącznik nr 2a i dodaje załącznik nr 

2e jako Pakiet V 

 

Pytanie 16 

Czy Zamawiający w poz. 8f dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe  płaskie o szerokości 

400mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 17 

Czy Zamawiający w poz. 9b dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe  z fałdą o rozmiarze 
200/55mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 18 

Czy Zamawiający w poz. 9d dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe  z fałdą o rozmiarze 350/80mm 
lub 400/80mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający w poz. 9e dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe  z fałdą o rozmiarze400/80mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy o gramaturze 70 g/m2 grubości  95µm, o folii 7warstwowej, 
zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607,  potwierdzone 
oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną, spełniające 
pozostałe wymagania SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 21 
Dotyczy Pakiet nr II, pozycja nr  8-10:  

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu? Podział umożliwi złożenie 

konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie zmienia  załącznik nr 2b i dodaje załącznik nr 2f 
jako Pakiet VI 
 
Pytanie 22 
Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr  2:  
Prosimy o sprecyzowanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający wymaga? 

Odpowiedź: Minimum 250 szt./pcs 

 
Pytanie 23 
Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr  2:  
W przypadku gdyby Zamawiający wymagał innej wielkości opakowania prosimy o dopuszczenie 
opakowania po 500 sztuk testów + przyrząd PCD. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 24 
Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr  5:  
Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające miejsca do zaprotokołowania 15 cykli? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 25 
Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr  6:  
Czy Zamawiający dopuści inkubator bez wbudowanej kruszarki. Oferowane przez nas testy zawierają w 
każdym opakowaniu urządzenie do kruszenia ampułki. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ale tylko w przypadku gdy zaoferowane testy posiadają w 

opakowaniu urządzenie do kruszenia ampułki. 

 
Pytanie 26 
Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr  8:  
Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 8h? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy § 2, ust. 2: Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 28 
Pakiet II pozycja 1,2,3,4  
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Prosimy o wydzielenie pozycji 1,2,3,4 do osobnego pakietu. Pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej 

cenowo większej liczbie Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie zmienia  załącznik nr 2b i dodaje załącznik nr 2g 
jako Pakiet VII 
 
Pytanie 29 
Pakiet II pozycja 1,2,3,4 
Prosimy o odstąpienie od wymogu przedłożenia dokumentu opisanego pod pakietem II tj.: „Dokument 

potwierdzający, iż oferowane detergenty przetestowane  były  i sprawdzone w myjniach dezynfektorach 

firmy Getinge, w celu spełnienia wymogów normy ISO 15883 dot. skuteczności czyszczenia wyrobów 

medycznych. Oferowany detergent powinien być dopuszczony do stosowania przez Autoryzowany Serwis 

wytwórcy myjni. Załączyć stosowny dokument wystawiony nie wcześniej niż 24 miesiące przed  datą  

składania oferty” w zamian za przedłożenie w to miejsce dokumentu wystawionego przez firmę 

GETINGE potwierdzającego możliwość stosowania oferowanych preparatów w myjniach-

dezynfektorach dostarczanych przez firmę GETINGE 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 

 
Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie terminu składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 

17 stycznia 2019 r. do godz. 10:00. Miejsce i forma składania ofert pozostaje bez zmian 
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