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Zabrze, dnia 14.04.2020 r.  

 

DOPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników, 
materiałów jednorazowych i zużywalnych dla Centrum Materiałów Polimerowych i 

Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34  

Znak sprawy: PN/UZP/03/2020 

Szanowni Państwo 
 
Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści siwz.  
Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.  
 
PYTANIE 1 dotyczy: Zadania nr 12 
 
Czy Zamawiający dopuści specjalistyczne niczym nie nasączone chusteczki bezpyłowe, wykonane  
z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m2,  
o wymiarach 18/25cm nadające się do czyszczenia specjalistycznych urządzeń optycznych 
i laboratoryjnych i innych powierzchni, do stosowania na sucho i mokro, 300 szt. w op.?  
W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.  

 
ODPOWIEDŹ: 
 
Zamawiający dopuszcza powyższą specyfikację. Sposób przeliczania opakowań wskazany został 
w treści siwz i załącznika nr 12.  
 
PYTANIE 2  
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: 
TAK, pod warunkiem zachowania aktualności przez cały okres prowadzenia postępowania. 
 
PYTANIE 3  
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. 
 
 



CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul .  Mari i  Cur ie-Skłodowskiej  34, 41 -819 Zabrze 
 

 

 2 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.  
 
PYTANIE 4 Dotyczy: Zadania nr 14 poz. 1-8 
 Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo- foliowe do sterylizacji posiadały znak CE       
umieszczony wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce), a nie  
bezpośrednio na produkcie? Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych z dnia 
20.05.2010 r. zabronione  jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz 
instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogły wprowadzić w błąd co do znaczenia znaku 
zgodności CE, a także numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Używanie na rękawach 
sterylizacyjnych, które następnie pełnią funkcję opakowania dla wysterylizowanych wyrobów 
medycznych, wprowadza w błąd co do znaczenia znaku zgodności CE, który dotyczy nie wyrobu 
znajdującego się wewnątrz rękawa (wysterylizowanej zawartości), a samego rękawa. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie stawiał i nie stawia wymogów w tym zakresie.  
 
PYTANIE 5 dotyczy: Zadania nr 14 poz. 1-8 
Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników 
przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę 
interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. 
 
ODPOWIEDŹ 
NIE.  
 
PYTANIE 5 dotyczy: Zadania nr 14 poz. 1-8 
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez 
prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868? 
 
ODPOWIEDŹ: 
TAK. 
 
PYTANIE 6 dotyczy: Zadania nr 15 poz. 1-2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemnik o wymiarach 315x142mm i wysokości 45mm 
wykonany w całości z aluminium? 
 
ODPOWIEDŹ: 
TAK. Zamawiający dopuszcza powyższą specyfikację.  
 
PYTANIE 7 dotyczy: Zadania nr 15 poz. 3-4 
Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemnik o wymiarach 315x142mm i wysokości 100mm 
wykonany w całości z aluminium? 
 
ODPOWIEDŹ 
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TAK. Zamawiający dopuszcza powyższą specyfikację. 
 
PYTANIE 8 dotyczy: Zadania nr 19, poz. 2 
 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt z datą ważności 12 miesięcy? Aktualnie brak jest 
możliwości zaoferowania odczynnika z dłuższym terminem. 
 
ODPOWIEDŹ 
NIE.  
 
W związku z powyższymi odpowiedziami, ulegają modyfikacji Załącznik nr 1.12, 1.14, 1.15. 
Pozostałe zapisy siwz bez zmian. 
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