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WSZYSCY 
 

dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert 
na Dostawę materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
W odpowiedzi na zapytania uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

Pytanie 1 

Dot. pakiet nr 1 poz.1: Czy Zamawiający dopuści testy wsadu Bowie Dick kompatybilne z 
przyrządem PCD posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z 
wysokiej wytrzymałości plastiku?. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie 2 

Dot. pakiet nr 1 poz.1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 szt. + 
przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odp.: Nie. 
 

Pytanie 3 

Dot. pakiet nr 1 poz.2: Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie klasy 6 wg ISO 11140-1 
dla oferowanych produktów wydane przez producenta wyrobu? 
Odp.: Nie. 

 

Pytanie nr 4 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy nielaminowane? 
Substancja wskaźnikowa wykonana została w technologii, uniemożliwiającej jej 
rozmywanie się czy przenikanie do sterylizowanego materiału? 
Odp.: Nie. 

 

Pytanie 5 

Dot. pakiet nr 1 poz.4-5: Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na 
specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych 
komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na 
teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na 
sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia oraz 
kompatybilne z nimi przyrządy testowe? 
Odp.: Tak. 
 

Pytanie 6 

Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 
sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odp.: Nie. 

 

Pytanie 7 

Dot. pakiet nr 1 poz.7: Czy Zamawiający dopuści etykiety zawierające 6 miejsc 
informacyjnych: trzy wiersze po dwa miejsca ( pierwszy wiersz: data procesu, nr 



sterylizatora, drugi wiersz: data ważności, nr cyklu, trzeci wiersz: nr operatora, kod 
procesu). Takie rozmieszczenie gwarantuje większą funkcjonalność etykiet oraz 
niezadrukowanie paska wskaźnika? 
Odp.: Tak. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy wzoru umowy § 9, ust. 5 : Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 10% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odp. Bez zmian. 
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