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Zestaw pytań nr 1-4 

 

Siemiatycze 01.03.2022r. 
ZAMAWIAJĄCY: 
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Szpitalna 8 
17-300 Siemiatycze 
 

UCZESTNICY ROZPOZNANIA CENOWEGO 
 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na  „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji 
sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Siemiatyczach” 
 
Numer sprawy: SP ZOZ BP/02/22 
 

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści długość rękawa 100 mb ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza długość rękawa 100 mb 

 

Dot. Pakietu nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 250mm x 60mm?  

Odp. Zamawiający  dopuszcza rozmiar 250x60 mm 

 

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1-9 Czy Zamawiający dopuści wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho 

w kierunku walcowania  nie mniej niż 7,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m. 

Odp. Zamawiający tylko dopuszcza wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku 

poprzecznym nie mniej niż 4,2 kN/m zgodnie z wymaganiami Rozpoznania Cenowego. 

1. Dotyczy poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy                o 
wymiarach 120mm x 200m w miejsce rękawa o wymiarach  125 mm x  200m? 
Odp. Zamawiający dopuści rękawy o wymiarach 125mmx200mm 
 

2. Dotyczy poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o 
wymiarach 200mm x55mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach  200 mm x 50mm x 100m? 
Odp. Zamawiający dopuści rękaw o wymiarze 200mmx50mmx100mm 
 

3. Dotyczy poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo – foliowy z fałdą o 
wymiarach 250mm x60mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach  250 mm x 50mm x 100m? 
Odp. Zamawiający dopuści rękaw o wymiarze 250mmx50mmx100mm 
 

4. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe w których wytrzymałość na 
rozciąganie liniowe na sucho w kierunku poprzecznym wynosi 4,00 kN/m zamiast 4,2 kN/m, 
spełniające pozostałe wymagania SWZ? 
Odp. Zamawiający dopuści rękaw o wymiarze 250mmx50mmx100mm 
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Czy w Pakiecie nr 7 w/w postępowania Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do monitorowania 
pozostałości zanieczyszczeń białkowych za pomocą wskaźnika o dokładności wykrycia 1ug w czasie 
krótszym niż 10 sekund bez inkubacji, przy zmianie  barwy, w przypadku wykrycia zanieczyszczenia, 
z jasnobrązowej na niebieską, 1op/25 fiolek + 2 próbki kontrolne? 
Odp. Zamawiający oczekuje testów do monitorowania  pozostałości  białkowych, wskaźnik 
wykrycia 1 µg w czasie krótszym niż 10 sekund bez inkubacji. 
 

 
1. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  1: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający 

dopuści rękaw 55mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw o szerkości  55 mm 

 
2. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  4: Czy w miejsce rękawa o szerokości 125mm Zamawiający 

dopuści rękaw 120mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw o szerokości 120 mm 

 
3. Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr  9: Czy w miejsce rękawa o szerokości 250mm/50mm 

Zamawiający dopuści rękaw 250mm/65mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza rękaw 250/65 mm 

 
4. Dotyczy Pakiet nr 1: Czy Zamawiający dopuści rękawy o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na 

sucho w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4,0 kN/m? 
Odp Zgodnie z wymaganiami do Rozpoznania Cenowego 

 
5. Dotyczy Pakiet nr 6, pozycja nr  2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? 

Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odp. Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem 
ilościowym 

 

 

  Z poważaniem 

Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk 
/podpis w orginale/ 

 
 

ZESTAW PYTAŃ NR 4 


