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WYKONAWCY 

 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: Dostawę 
akcesoriów, materiałów do sterylizacji parowej, plazmowej, myjni- dekomatu, środków do pielęgnacji narzędzi 
na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (nr sprawy 60/2020) 

  
SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 15.12.2020r DZP.26.60.01.2020 – pytanie nr 11 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843), 

zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez 
Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie Nr 1 
Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 3 (Pakiet 3, poz. 1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, 
pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście 
lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji 
na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.  
 
Pytanie Nr 2  
Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 3 (Pakiet 3, poz. 2) 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  wymaga, aby substancja testowa była zgodna z ISO/TS 15883-5 
umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.  
 
Pytanie Nr 3  
Dotyczy  formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 3 (Pakiet 3, poz. 2) 
Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni 
ultradźwiękowej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia. 
 
Pytanie Nr 4  
Dotyczy  formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 3 (Pakiet 3, poz. 9) 
Czy Zamawiający dopuści pisaki spełniające wymagania SIWZ, o średnicy 1mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 5  
Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 3 (Pakiet 3, poz. 14, 15) 
Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1mm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 6 
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 informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, „Wykonawca, w terminie 3 dni 
(…) od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 



 

2 
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 26 692 000,00 zł 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia”. 
Pytanie Nr 7 
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 
dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków 
do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami 
projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie 
z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Pytanie Nr 8  
Czy ze względu na panującą sytuację pandemiczną oraz zalecenia jak najmniejszego kontaktu bezpośredniego 
Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej podanej w SIWZ? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie Nr 9 
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 5: 
Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem Geobacillus 
stearothermophilus o populacji 10^6 z końcowym odczytem 24 godziny? Taka populacja jest bardziej wrażliwa 
na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów.  
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie Nr 10 
Dotyczy pakietu nr 2, pozycji nr 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w opakowaniach po 50szt., z odpowiednim 
przelicznikiem według zapotrzebowania? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie Nr 11 
Dotyczy pakietu nr 4, pozycji 3-9: 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby napisy na rękawie posiadały napisy w języku polskim? Wymóg 
ten nie będzie miał praktycznego zastosowania jeśli kolory wskaźników będą spójne z testami do sterylizacji 
plazmowej. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu napisów w języku polskim. 
 
Pytanie Nr 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-15) 
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: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 13 
Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 400mm zamiast 420mm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 14 
Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 35mm zamiast 
25mm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie Nr 15 
Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 55mm zamiast 
50mm 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie Nr 16 
Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości fałdy 70mm zamiast 
60mm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 17 
Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą 400mm x 80mm x 100 mb? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie Nr 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie Nr 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w § 7 ust. 2 słowa “opóźnienia” słowem “zwłoki”?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie Nr 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna opisana w § 7 ust. 2 była naliczana od 1% wartości 
zamówienia niezrealizowanego w terminie?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy znajduje się do pobrania na stronie 
internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl), 

 
 

ZATWIERDZAM: 
Zarząd Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. 
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