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Dotyczy: postępowania nr ZO/10/2015 na „Dostawę materiałów do sterylizacji dla SZPZOZ im. Dzieci 
Warszawy w Dziekanowie Leśnym”. 
 
 W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy biorącego udział w w/w postępowaniu Zamawiający 
udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 1  
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 1-17: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie rękawów o gramaturze 
papieru 70g/m2, zgrzewalne w temperaturze 150-200˚C oraz posiadające oznaczenie kierunku 
otwierania wyłącznie od strony folii?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 2 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 1-17: Czy Zamawiający zechce zmodyfikować zapis dotyczący 
oznakowania CE na wyrobie w celu doprowadzenia do zgodności z Ustawą o Wyrobach medycznych 
tzn. oznakowanie CE ma być na opakowaniu zbiorczym, natomiast ma go nie być na rękawie. 
Oznakowanie na  rękawach świadczyłoby o zgodności wyrobu poddawanego sterylizacji w rękawie. 
Umieszenie znaku CE bezpośrednio na rękawie mogłoby mylnie sugerować, że zapakowany wyrób jest 
wyrobem medycznym. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego umieszczenia znaku CE 
bezpośrednio na wyrobie. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 3 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 4: Czy w miejsce rękawa o szerokości 12cm Zamawiający dopuści 
rękaw o szerokości 12,5cm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

 
Pytanie 4 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 9: Czy w miejsce rękawa o szerokości 38cm Zamawiający dopuści 
rękaw o szerokości 35cm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 5 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 10: Czy w miejsce rękawa o szerokości 42cm Zamawiający dopuści 
rękaw o szerokości 40cm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 6 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 11: Czy w miejsce rękawa o szerokości 7,5cm x 2,5cm Zamawiający 
dopuści rękaw o szerokości 7,5cm x 3,8cm? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy Pakiet nr 1, pozycja nr 15: Czy w miejsce rękawa o szerokości 25cm x 6cm Zamawiający 
dopuści rękaw o szerokości 25cm x 6,5cm? 




