
 
Toruń, 2022-10-18 

 
 
 
 
 
 
 
L.dz. SSM.DZP.200.124.2022 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na świadczenie usług sterylizacji. 
 

Na podstawie art. 137 ust. 1  prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść 
SWZ w taki sposób, że: 
 
1) w załączniku nr 2, w pkt 4.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „4.1. Protokół 
zamówienia materiału jest przekazywany  do Apteki Szpitalnej w poniedziałek i/lub w czwartek 
przez pracownika z danej komórki organizacyjnej.”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza 
nowy zapis o następującej treści: „4.1. Protokoły  zamówienia materiału  przekazywane są 
Wykonawcy w poniedziałek i/lub w czwartek przez pracownika z danej komórki organizacyjnej.”, 
 
2) w załączniku nr 2, w pkt 7 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „7.7.W 
przypadku wad, których usunięcie może być wykonane w siedzibie Zleceniobiorcy -  
Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. 
7.8.W przypadku wad, których usunięcie wymaga udziału stron nie związanych umową - 
Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia reklamacji o przewidywanym terminie ich usunięcia.”, a w miejsce wykreślonego 
zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „7.7. W przypadku wad z wyłącznej winy 
Zleceniobiorcy , których usunięcie może być wykonane w siedzibie  Zleceniobiorcy – 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do  ich usunięcia w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. 
7.8. W przypadku wad z wyłącznej winy Zleceniobiorcy , których usunięcie wymaga udziału 
stron nie związanych  umową Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę 
w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji o przewidywanym terminie jej usunięcia.”, 
 
3)w  załączniku nr 3, w pkt 4.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „- materiał 
skażony, bez dezynfekcji wstępnej, jest przekazywany sukcesywnie (w czasie nie przekraczającym 
3 godzin.) do centralnej sterylizacji od godz. 600  do godz. 600 dnia następnego ”, a w miejsce 
wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „- materiał skażony, bez 
dezynfekcji wstępnej, jest przekazywany sukcesywnie (w czasie nie przekraczającym 3 godzin od 
użycia) do centralnej sterylizacji od godz. 600  do godz. 600 dnia następnego”, 
 
4)w  załączniku nr 3, w pkt 6.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „6.1. 
Zamówienia materiału opatrunkowego są przekazywane  do Apteki Szpitalnej od poniedziałku do 
piątku. Pracownik apteki wysyła zamówienia do godziny 10 00   na numer  fax.  052 – 37 - 58  - 
381”, a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: 
„6.1.Protokoły zamówienia materiału sterylnego  są przekazywane Wykonawcy usługi w 
poniedziałek i/lub w czwartek przez pracownika bloku operacyjnego.”, 
 
5)w  załączniku nr 3, w pkt 10 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „10.W 
przypadku wad, których usunięcie może być wykonane w siedzibie Zleceniobiorcy -   
Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 24 godz. od zgłoszenia.”, a w miejsce 
wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „10. W przypadku wad z 
wyłącznej winy Zleceniobiorcy , których usunięcie może być wykonane w siedzibie  



Zleceniobiorcy – Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 24 godz. od         
zgłoszenia.”, 
 
6)w  załączniku nr 3, w pkt 11 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „11.W 
przypadku wad, których usunięcie wymaga udziału stron nie związanych umową - Zleceniobiorca 
jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
reklamacji o przewidywanym terminie ich usunięcia.”, 
 a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „11. W przypadku 
wad z wyłącznej winy Zleceniobiorcy , których usunięcie wymaga udziału stron nie związanych  
umową Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę w ciągu 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia reklamacji o przewidywanym terminie jej usunięcia.”, 
 
7)w  załączniku nr 12 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 
 

Specjalistyczny Szpital Miejski 
im.M.Kopernika w w Toruniu 

ul. Batorego 17/19 
87-100 Toru n 

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko 
/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

 
Składane w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SSM.DZP.200.124.2022: „ŚWIADCZENIE USŁUG STERYLIZACJI” 
 

WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE  I WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 

Oświadczam, że: 
1. Stosowana technologia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 

2012 roku,  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

2. Dokumentacja przeprowadzanych procesów sterylizacji tworzona jest automatycznie w postaci 
wykresów graficznych i wydruków alfanumerycznych przez dwa niezależne od siebie źródła. 

3. Proces sterylizacji jest walidowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
4. Urządzenia: myjnie dezynfektory, sterylizatory są wytwarzane zgodnie z: 
5. Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC dotyczącą wyposażenia medycznego 
6. Normą Europejską EN 292:1991 “ Pojęcia podstawowe – ogólne zasady projektowania “ 

odwołującą się do Dyrektywy o maszynach 98/37/EEC 
7. Sterylizatory odpowiadają wymaganiom normy PN EN 285 :2016-03 sterylizacja - sterylizatory 

na parę wodną - duże sterylizatory. 
8. Wszystkie urządzenia posiadają znak CE. 
9. Mycie i dezynfekcja odbywa się w automatycznych przelotowych urządzeniach 

z zachowaniem zgodności z normą BGA ( A + B ) i przebiegiem procesu udokumentowanym 
wydrukiem. 

10. Do pakietowania będą używane opakowania sterylizacyjne spełniające następujące 
wymagania: 

- opakowanie foliowo – papierowe:  widoczna zawartość, napisy poza obszarem wypełnienia, 
napisy w języku polskim, min. 5 warstw folii, zgodne z PN EN 868-5; EN ISO 11140 (wskaźniki 
sterylizacji na opakowaniu); 



- papier sterylizacyjny (krepowy) tzw. dwa kolory: opakowanie zewnętrzne - kolor biały lub 
włóknina kolor niebieski, opakowanie wewnętrzne – kolor zielony, zgodne z PN-EN 868-
2:2017-03 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych –
 Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań. 

 
 
 
 
………………………………………… 
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób/ upoważnionej/ych” , 
 
 
a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „ 
 

Specjalistyczny Szpital Miejski 
im.M.Kopernika w w Toruniu 

ul. Batorego 17/19 
87-100 Toru n 

Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko 
/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

 
Składane w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

nr SSM.DZP.200.124.2022: „ŚWIADCZENIE USŁUG STERYLIZACJI” 
 

WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE  I WARUNKI  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 

Oświadczam, że: 
1. Stosowana technologia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 marca  

2019 roku,  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

2. Dokumentacja przeprowadzanych procesów sterylizacji tworzona jest automatycznie w postaci 
wykresów graficznych i wydruków alfanumerycznych z jednego źródła (czujniki urządzenia) 
i przesyłana do dwóch niezależnych rejestratorów: drukarka i serwer. 

3. Proces sterylizacji jest walidowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 
4. Urządzenia: myjnie dezynfektory, sterylizatory są wytwarzane zgodnie z: 
5. Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC dotyczącą wyposażenia medycznego 
6. Normą Europejską EN 292:1991 “ Pojęcia podstawowe – ogólne zasady projektowania “ 

odwołującą się do Dyrektywy o maszynach 98/37/EEC 
7. Sterylizatory odpowiadają wymaganiom normy PN EN 285 :2016-03 sterylizacja - sterylizatory 

na parę wodną - duże sterylizatory. 
8. Wszystkie urządzenia posiadają znak CE. 
9. Mycie i dezynfekcja odbywa się w automatycznych, przelotowych urządzeniach w procesach 

zwalidowanych, zgodnie z normą PN – EN ISO 15883 i przebiegiem procesu 
udokumentowanym wydrukiem. 

10. Do pakietowania będą używane opakowania sterylizacyjne spełniające następujące wymagania: 
- opakowanie foliowo – papierowe:  widoczna zawartość, napisy poza obszarem wypełnienia, 

napisy w języku polskim, min. 5 warstw folii, zgodne z PN EN 868-5; EN ISO 11140 (wskaźniki 
sterylizacji na opakowaniu); 

- papier sterylizacyjny (krepowy) tzw. dwa kolory: opakowanie zewnętrzne - kolor biały lub 
włóknina kolor niebieski, opakowanie wewnętrzne – kolor zielony, zgodne z PN-EN 868-



2:2017-03 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych –
 Część 2: Materiały opakowaniowe do sterylizacji - Wymagania i metody badań. 

 
 
 
 
………………………………………… 
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/ osób/ upoważnionej/ych”, 

 
 
 
 
 
 
Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 18.10.2022 r. modyfikację SWZ zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. 


