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BZP.38.382-5.15.20

Jastrzębie – Zdrój, 28.01.2020r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na Dostawy materiałów dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni (BZP.38.382-5.20).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.01.2020r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje
oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 8 poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści materiał opakowaniowy w kolorze zielonym, pozostałe wymagania
zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 8 w poz. 1 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
L.p

1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych
włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz
warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako
obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor niebieski, op.
a'120 szt.

który otrzymuje nowe brzmienie:
L.p

1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Materiał opakowaniowy do sterylizacji składający się z trzech różnych warstw - warstwy wykonanej z podłużnych
włókien polipropylenowych odpowiedzialnej za wytrzymałość materiału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz
warstwy absorpcyjnej, gramatura ≥ 70 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, możliwość zastosowania jako
obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor niebieski lub
zielony, op. a'120 szt.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 8 poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści folię 5 – warstwową łącznie z warstwą kleju? To przede wszystkim
siła i jakość zgrzewu, a nie warstwowość foli decydują o wytrzymałości i innych właściwościach
użytkowych.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w Pakiecie nr 8 w poz. 2 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ w kolumnie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zmienia zapis z:
L.p
2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Torebki włókninowo - foliowe, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, włóknina o gramaturze 60 g/m2,
folia min. 8 warstrowa (nie licząc warstwy kleju), wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone od strony folii, zgodne z
normami PN EN 868-3 i PN 868-5.
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który otrzymuje nowe brzmienie:
L.p
2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Torebki włókninowo - foliowe, wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, włóknina o gramaturze 60 g/m2,
folia 5 – warstwowa (łącznie z warstwą kleju), wszystkie wskaźniki i napisy umieszczone od strony folii, zgodne z
normami PN EN 868-3 i PN 868-5.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 8 - System
pakowania oraz transportu: opakowania do ciężkich, wilgotnych zestawów, torebki włókninowo
foliowe) po zmianach z dnia 28.01.2020r.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
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