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

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 5.07.2022 r. pytaniami do SWZ 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych 
na nie odpowiedziach. 
 
1. Prosimy podać termin, w jakim Zamawiający planuje rozpoczęcie realizacji przedmiotowego 
zamówienia. Do kiedy obecny wykonawca zgodnie z umową świadczy realizację zamówienia? 
Ad.1. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym Wykonawca świadczy 
usługę na podstawie miesięcznych umów. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi z 
chwilą zawarcia umowy z nowym Wykonawcom. 
2. Pkt. III.1.3. Ogłoszenia, str. 5/7, dokumenty składane na wezwanie. 
Załączniki wymienione w podpunktach b), c) tj. załącznik nr 7 i 8 do SWZ mają inne brzmienie w 
pliku „SWZ na usługi sterylizacji_124_2022”. Prosimy o modyfikację. 
Ad.2. Wg Zamawiającego Załączniki wymienione w podpunktach b), c) tj. załącznik nr 7 i 8 do 
SWZ mają takie same brzmienie w pliku „SWZ na usługi sterylizacji_124_2022”. 
3. SWZ pkt. 11 Termin wykonania umowy. 
Wnosimy, aby termin wykonania zamówienia nie był równoważny z terminem zawarcia umowy. 
Wnosimy o dopuszczenie możliwości rozpoczęcia realizacji usług po upływie minimum dwóch 
miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Ad.3. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga rozpoczęcia świadczenia usługi z chwilą zawarcia 
umowy. 
4. Wnosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej lub przesłanie wykonawcom rzutów 
wszystkich pomieszczeń przekazywanych do dzierżawy w przedmiotowym zamówieniu tj. rzutów 
Centralnej Sterylizatorni (CS) 252,12m2 i stacji uzdatniania wody 9,90m2 z rozszerzeniem – o ile 
to możliwe – na rzutach otoczenia CS tj. dróg transportowych, ewentualnych wind dla materiału 
brudnego oraz materiału sterylnego, dróg dla logistyki zewnętrznej. 
Ad.4. W załączeniu rzuty. 
5. Buty operacyjne. Gdzie są myte i dezynfekowane buty operacyjne ? 
Ad. 5 Zamawiający wyjaśnia, że przekazuje buty operacyjne  do pomieszczenia centralnej 
sterylizatorni – przyjęcie  materiału skażonego. Zamawiający nie jest Wykonawcą usługi i nie 
posiada takiej wiedzy. 
6. Prosimy podać liczbę sal operacyjnych i sal zabiegowych. 
Ad. 6. Zamawiający wyjaśnia: Sale operacyjne – 5, sale zabiegowe – 19.  
7. Prosimy podać roczną (z zaznaczeniem za który rok) ilość operacji (w podziale np. na 
chirurgiczne, ortopedyczne, kardiologiczne, neurochirurgiczne itp.) i wszelkich innych zabiegów 
wymagających użycia narzędzi/ sprzętu przekazywanego do sterylizacji. 
Ad. 7. Zamawiający podaje dane za rok 2021: 
1. zabiegi operacyjne; 
a) Neurochirurgiczne – 697 
b) Chirurgiczne – 1167 
c) Ortopedyczne – 1748 
d) Urologiczne – 1823 



Zamawiający nie prowadzi rejestru zabiegów z podziałem na zabiegi wykonywane przy użyciu 
jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego. 
8. Transport 
Załącznik nr 2 i nr 3. Po czyjej stronie jest transportowanie (a tym samym wzięcie 
odpowiedzialności za ewent. uszkodzenia podczas stricte transportu) materiału brudnego z bloków 
operacyjnych i innych komórek szpitala do Centralnej Sterylizatorni oraz materiału sterylnego z 
Centralnej Sterylizatorni do bloków i komórek szpitala od poniedziałku do piątku oraz w soboty, 
niedziele i dni wolne od pracy – w sytuacjach pilnych, na cito i planowych? Nie jest to jasno 
napisane z wyjątkiem pkt. 5.1 w zał. nr 3 do SWZ. 
Ad. 8. Zamawiający wyjaśnia, że: 
1. Blok operacyjny – (połączony jest z centralną sterylizatornią windami „czystą” i „brudną”) 
Instrumentarium skażone  jest przekazywane bezosobowo bezpośrednio do centralnej 
sterylizatorni windą „brudną”. Zestawy sterylne zawozi windą „czystą” operator Wykonawcy.   
2. Pozostałe komórki organizacyjne – transport obsługuje Zleceniodawca. 
9. Ile osób (w przeliczeniu na etaty) wykonuje teraz przedmiotową usługę razem z kierownikiem 
Centralnej Sterylizatorni? 
Ad. 9. Zamawiający informuje, ze nie jest wykonawcą usługi i nie posiada takiej wiedzy. 
10. Prosimy podać aktualny system pracy personelu w Centralnej Sterylizatorni (pon.-pt. + sob., 
niedz., święta) na przykładzie: 
X osób …... od ….......... do ….................. w godz. ….. - ….. 
Y osób …... od ….......... do ….................. w godz. ….. - ….. itd. 
Ad. 10. Zamawiający informuje, ze nie jest wykonawcą usługi i nie posiada takiej wiedzy. 
11. Gdzie aktualne Zamawiający przechowuje narzędzia, zestawy, sprzęt, bieliznę po sterylizacji ? 
Czy ze strony sterylnej Centralnej Sterylizatorni bądź z pomieszczenia do wydawania materiału 
sterylnego są one na bieżąco wydawane do magazynu bloku operacyjnego lub innych komórek 
szpitala ? Prosimy wyjaśnić. 
Ad. 11. Zamawiający wyjaśnia, że blok operacyjny otrzymuje materiał sterylny sukcesywnie 
zgodnie z załącznikiem nr 1. Pozostałe  komórki organizacyjne – o godz. 6:00 materiał sterylny 
odbiera pracownik transportu Zamawiającego. 
12. Załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy: 
- Czy Zamawiający dysponuje ww. załącznikiem w formacie Excel (.xls/.xlsx) – jeżeli tak prosimy 
udostępnić w dokumentacji przetargowej. 
- Czy ilości podane na 24 miesiące to ilości szacunkowe czy ilości bazujące na 
średniomiesięcznych ilościach z dotychczasowej realizacji zamówienia? Czy ilości w tab. VI to też 
ilości na 24 mies.? Jeżeli są to ilości szacunkowe, to prosimy o podanie średniomiesięcznych ilości 
bazujących na dotychczasowych zamówieniach? 
- W punkcie I występują fartuchy operacyjne barierowe jak i w pozycji II – prosimy zatem o 
wyjaśnienie, która pozycja jest wiążąca dla fartuchów operacyjnych barierowych ? 
- W punkcie I pierwsze trzy tabele dot. Zestawów operacyjnych, fartuchów operacyjnych 
barierowych dla narzędzi pojedynczych, drobnych pakietów zabiegowych (do czterech 
narzędzi) pakowanych w rękaw papierowo-foliowy. Natomiast czwarta i piąta tabela to narzędzia 
z bloku operacyjnego i bloku operacyjnego ortopedii i neurochirurgii. 
 Czy zatem pierwsze trzy tabele dotyczą narzędzi pojedynczych i drobnych pakietów z innych 

niż bloki operacyjne komórek szpitala? 
 Czy asortyment w tabeli czwartej i piątek ma być pakowany w inne opakowanie 

sterylizacyjne niż rękaw foliowo-papierowy (w tych tabelach nie ma wpisanych szer. i dł. 
rękawa)? Jeżeli tak – prosimy wyjaśnić w jakie. Jeżeli jakikolwiek zestaw, narzędzie, sprzęt jest 
pakowany w kontener sterylizacyjny będący własnością Zamawiającego prosimy dokładnie 
wyszczególnić : 
- jaki to asortyment 
- jakiej wielkości kontener (wymiary lub ile STE) do poszczególnych pozycji i czy ma filtr jedno-
czy wielorazowy. 
 W czwartej i piątej tabeli dla bloku operacyjnego i bloku operacyjnego ortopedii i neurochirurgii 

pierwsze pozycje w wierszu to „< 10 liczby narzędzi w zestawie”. Czy zatem wykonawca dobrze 
rozumie, że jeżeli zestaw będzie miał 1, 2, 3 czy 4 narzędzia w zestawie jest przyporządkowany do 
pierwszej, drugiej lub trzeciej tabeli, a jeżeli będzie miał 5, 6, 7, 



8, 9 narzędzi w zestawie to jest przyporządkowany do wiersza „< 10 liczby narzędzi w zestawie” 
tabeli czwartej lub piątek ? 
- Punkt III dot. sterylizacji niskotemperaturowej (tlenek etylenu). Prosimy wskazać jaki rodzaj 
asortymentu (narzędzi i sprzętu) podlegać będzie temu rodzajowi sterylizacji lub dołączyć wykaz 
tego sprzętu w dokumentacji przetargowej? 
- O jaką dezynfekcję oraz o jaki asortyment (tj. rodzaj i przeznaczenie narzędzi i zestawów, 
sprzętu) chodzi Zamawiającemu w punkcie V w tabeli pierwszej i drugiej (w trzeciej tab. Jest 
obuwie operacyjnej, które owszem podlega dezynfekcji automatycznej ? Zamawiający wpisał tu 
pakowanie w torebkę posterylizacyjną, zaś w tym punkcie nie występuje sterylizacja, tylko sama 
dezynfekcja zgodnie z nazwą punktu V. Dodatkowo w pierwszej tabeli pkt. V Zamawiający podał 
szer. i dł. rękawa – co sugeruje rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji (nie dezynfekcji). 
Prosimy dokładnie wyjaśnić. 
- Czy wykonawca dobrze rozumie, że tabela pierwsza w punkcie V ma dotyczyć pojedynczych 
narzędzi, a tabela druga zestawów? 
- W co mają być pakowane zestawy narzędziowe w tabeli drugiej w punkcie V? Jeżeli w kontener 
sterylizacyjny będący własnością Zamawiającego prosimy dokładnie wyszczególnić : 
- jaki to asortyment 
- jakiej wielkości kontener (wymiary lub ile STE) do poszczególnych pozycji i czy ma filtr 
jednoczy wielorazowy. 
- Czy liczba 34 110 (tabela trzecia punkt V) to liczba par butów , czy liczba butów ? 
- W §3 ust. 5 Zamawiający zawarł zapis: Pakiety z materiałem opatrunkowym i zabiegowym będą 
wykonywane przez Zleceniobiorcę poza dzierżawionymi od Zleceniodawcy pomieszczeniami 
centralnej sterylizacji. 
Czy wykonawca dobrze rozumie, że pod pojęciem pakiety z materiałem zabiegowym 
Zamawiający ma na myśli sterylne zestawy zabiegowe z pkt. IV zał. nr 1 do SWZ, w których 
narzędzia i sprzęt medyczny należy do Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że 
wysterylizowane narzędzia i sprzęty medyczne są wywożone poza dzierżawioną Centralną 
Sterylizatornię i poza szpital i kompletowane w zestawy ? 
Ad. 12. 
A. Nie dysponuje. 
B. Dane szacunkowe zostały określone z należytą starannością, przy zastrzeżeniu § 2 ust. 3 

projektu umowy. Ilości w tab. VI – zgodnie SWZ (24 m-ce). 
C. Usługa sterylizacji fartuchów barierowych ujęta jest w pkt. II formularza cenowego 
D.  
a) Pierwsze trzy tabele dotyczą narzędzi pojedynczych i drobnych pakietów zabiegowych ze 

wszystkich komórek SSM 
b) Wg potrzeb Zamawiającego zestawy pakowane są: 
- w dwa papiery do sterylizacji i dodatkowe zabezpieczenie włókniną SMS 
- w zestawie 1x papier/1xwłóknina i dodatkowe zabezpieczenie włókniną SMS 
- kontenery wielorazowe będące własnością Zamawiającego (jednorazowe filtry po stronie 

Wykonawcy) 
- Zamawiający dysponuje kontenerami n/w wielkości i ilości: 
 1 STE – 84 sztuki 
 ½ STE – 11 sztuk 
 ¾ STE – 1 sztuka 
 ¼ STE – 1 sztuka 
c) Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Formularz asortymentowo – cenowy, Zamawiający potwierdza.  
E. Sprzęt, który nie może być sterylizowany w wysokiej temperaturze ze względu na swoją 

termolabilność.  
F. Zamawiający wyjaśnia, że dotyczy sprzętu, który nie wymaga procesu sterylizacji, tylko 

dezynfekcji, zapewniającej czystość mikrobiologiczną. Asortyment jest pakowany w rękaw 
foliowy lub torebkę foliową z paskiem lepnym, oznaczony etykietą typu „TAG” (nie dotyczy 
obuwia operacyjnego). 

G. Zamawiający potwierdza. 



H. Zamawiający wyjaśnia, że tabela druga w punkcie piątym dotyczy asortymentu nie będącego 
własnością Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, jakie zestawy będą 
używane i w jakich kontenerach.  

I. Zamawiający wyjaśnia, że podane ilości dotyczą par butów. 
J. Zamawiający wyjaśnia, że zapis został zmodyfikowany w odpowiedzi na odwołanie. Ponadto, 

Zamawiający wyjaśnia, że pakiety ze sterylnym materiałem zabiegowym i opatrunkowym                 
w części IV załącznika nr 1 – formularz asortymentowo – cenowy muszą być wykonywane                
w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni, natomiast pakiety ze sterylnym materiałem 
zabiegowym i opatrunkowym w części VI  załącznika nr 1 – formularz asortymentowo – 
cenowy muszą spełniać wymagania, o których mowa w §3 ust. 5 (zmodyfikowanego) 
projektowanych postanowień umowy.   

13. Gdzie w dzierżawionych pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni lub w innych miejscach w 
szpitalu dla przechowywania materiału sterylnego Zamawiający posiada pomieszczenia opisane w 
§4 ust. 10 tj. pomieszczenia suche z dala od promieni słonecznych, optymalna temperatura 
powietrza 18-22◦ C, optymalna wilgotność powietrza 40-55%, materiał nie narażony na 
przesuwanie, zbędne przenoszenie, uszkodzenia mechaniczne. 
Ad. 13. Zamawiający nie dysponuje takim pomieszczeniem w centralnej sterylizatorni. 
Pomieszczenia takie  znajdują się na bloku operacyjnym i w pozostałych komórkach 
organizacyjnych (gabinety zabiegowe). 
14. Czy Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał od wykonawcy sterylizacji 
niesterylnych: materiałów opatrunkowych, serwet, obłożeń i narzędzi jednorazowych w 
dzierżawionej Centralnej Sterylizatorni. 
Ad. 14. Zamawiający potwierdza w zakresie części 6 załącznika nr 1 – formularz asortymentowo – 
cenowy. 

15. Załącznik nr 2 i 3: Organizacja realizacji usługi sterylizacji. Czy w pkt. 1.2. Zamawiający ma 
też na myśli soboty ? 
Ad.15. Zamawiający potwierdza. 

16. Załącznik nr 2 i 3: w pkt. 1.2 dni wolne od pracy - dezynfekcja wstępna. 
Zamawiający podał informację, iż materiał skażony jest dostarczany po dezynfekcji wstępnej. 
- Czy chodzi o zanurzenie w roztworze dezynfekcyjnym czy o pianowanie narzędzi czy inna 
metodę? 
- Po czyjej stronie leży przeprowadzenie wstępnej dezynfekcji? 
- Czy materiał skażony dostarczany zgodnie z pkt. 1.1. od poniedziałku do piątku nie jest 
poddawany dezynfekcji wstępnej tak jak w dni wolne od pracy ? 
- z uwagi na fakt, iż wstępna dezynfekcja ma znaczenie w całym procesie dekontaminacji prosimy 
udostępnić w dokumentacji przetargowej procedurą akredytacyjną KZ 1.5–2, o której mowa w 
pkt. 3.2. zał. nr 2 i pkt. 27 zał. nr 3 do SWZ. 
Ad. 16.Zamawiający wyjaśnia, że: 
A. Dezynfekcja wstępna tzn. pianowanie lub dezynfekcja „zanurzeniowa”jest stosowana dla 
instrumentarium jeżeli czas dłuższy niż 3 godz. (od użycia)  przed przekazaniem do centralnej 
sterylizatorni.  
B. Dezynfekcja wstępna materiału przekazanego do centralnej sterylizatorni w czasie nie 
przekraczającym 3 godz. (od użycia) – po stronie Wykonawcy. Dezynfekcja wstępna materiału 
przekazanego do centralnej sterylizatorni w czasie przekraczającym 3 godz. (od użycia) – po 
stronie Zamawiającego. 
C. Dezynfekcja wstępna tzn. pianowanie jest stosowana dla instrumentarium jeżeli czas 
dłuższy niż 3 godz. (od użycia)  przed przekazaniem do centralnej sterylizatorni.  
D. Zamawiający udostępnia skan procedury (w załączeniu). 

17. Usługi „pilne” i „cito” z zał. 2 i 3 do SWZ. 
- Czy usługi „pilne” i „cito” będą dotyczyć reprocesowania narzędzi i sprzętu w sterylizacji 
wyłącznie parą wodną? 



- Zał. nr 2, pkt. 2 oraz zał. nr 3 pkt. 2: w jakich sytuacjach będzie realizowana usługa „pilna” w 
oddziałach, pracowniach, zakładach i ZPP oraz na bloku operacyjnym? 
- Załącznik ______________nr 3. Usługi „cito”. 
Wnosimy (szczególnie z uwagi na §4 ust. 4 i §10 ust. 1 , a także cały §11 wzoru umowy), aby 
Zamawiający określił jakiej metody reprocesowania (czyli procesów składających się na ponowną 
obróbkę wyrobów medycznych obejmującą czynności zapewniające bezpieczeństwo ponownego 
użycia wyrobu) wymaga i jaką akceptuje w określonych przez siebie czasach w usłudze „cito” w 
zał. nr 3. Wskazany czas od 1 godz. 30 min. do 2 godz. 30 min. jest czasem bardzo zaniżonym 
biorąc pod uwagę wykonanie wszystkich czynności reprocesowania zgodnie z WYTYCZNYMI co 
do prawidłowego sposobu przygotowania narzędzi do powtórnego użycia gwarantującego 
bezpieczeństwo dla pacjenta (przykładowo wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji 
Medycznej, wytyczne AKI, wybrane normy europejskie). 
Skoro zatem Zamawiający narzuca tak zaniżone czasy wnosimy, aby wyjaśnić, jakich etapów 
reprocesowania wymaga wówczas Zamawiający oraz w jakiej technologii, na jakich urządzeniach 
myjąco-dezynfekcyjnych i sterylizujących. 
Dodatkowo zwracamy uwagę, iż jeżeli w momencie zgłoszenia potrzeby usługi „cito” do centralnej 
sterylizatorni zajęte będą sterylizatory wymienione w zał. nr 13 (sterylizatorów parowych są tylko 
2 sztuki czyli wymagane MINIMUM zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MZ w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą – pkt. 16 rozdz. XI) będą w trakcie pracy, to nie ma 
możliwości przerwać procesu i zwolnić wsadu zgodnie z wytycznymi. 
Zatem jak w takiej sytuacji ma być realizowana usługa „cito” , jeżeli nie będzie wówczas wolnych 
urządzeń myjąco-dezynfekcyjnych i urządzeń sterylizujących ? Czy wówczas mycie ma być tylko 
manualne? Nadmieniamy, że rekomendowaną metodą mycia z uwagi kontrolę i powtarzalność 
procesów (co ma duże znaczenie w sytuacjach roszczeniowych dot. zakażeń szpitalnych) jest 
metoda maszynowa. Programy w myjni-dezynfektorze także mają swój optymalny czas zależny od 
ilości płukań wstępnych i czasu ich trwania, od rodzaju środka stosowanego do mycia (środek 
alkaliczny będzie wymagał dodatkowej fazy neutralizacji, środek o pH obojętnym lub 
enzymatyczny już nie), ilości zaprogramowanych etapów mycia, czasu suszenia, gdzie 
skuteczniejsze jest dłuższe w zależności od załadunku. Podobnie ze sterylizatorami parowymi, ich 
cykle składają się z kilku etapów: faza przygotowania/wstępna czyli naprzemienne usuwanie 
powietrza z komory i zastąpienie go parą, czyli tzw. próżnia wstępna - ona może mieć różną ilość 
pulsacji i od tego zależy jej czas trwania, następnie czas utrzymania parametrów sterylizacji, który 
jest ściśle określony, faza końcowa czyli wytworzenie próżni w celu usunięcia pary z komory oraz 
wysuszenie wsadu. 
- Zał. nr 3, pkt. 2 Zamawiający podaje: W przypadku konieczności skrócenia okresu 
kwarantanny zestaw przekazywany jest na blok operacyjny w pokrowcu bawełnianym. 
Prosimy wyjaśnić o jaki okres kwarantanny oraz pokrowiec bawełniany chodzi ? Pokrowce 
bawełniane nie stanowią obecnie ani bariery sterylnej ani opakowania posterylizacyjnego. 
- Zał.nr 3, pkt. 4.1. prosimy dopisać „od użycia” przy zwrocie „w czasie nie przekraczającym 

3 godzin” jak w zał. nr 2. 
Ad. 17. Zamawiający potwierdza. 
A. W sytuacjach pilnego zapotrzebowania na sprzęt sterylny. 
B. Usługa „cito” - w przypadku narzędzia pojedynczego mycie i dezynfekcja manualna 
i sterylizacja w sterylizatorze MELAG – łączny czas 1,5 h. W przypadku zestawu narzędziowego  
mycie i dezynfekcja manualna i sterylizacja w sterylizatorze MELAG – łączny czas 2,5 h. Usługa 
„cito” jest realizowana w sytuacjach pilnego zapotrzebowania na sprzęt sterylny dla bloku 
operacyjnego. 
C. Pokrowiec bawełniany stanowi dodatkowe zabezpieczenie zewnętrzne.  
D. Patrz modyfikacja SWZ. W zał. nr 3 pkt 4.1. Zamawiający dokonał modyfikacji na: 
dni robocze:  
- materiał skażony, bez dezynfekcji wstępnej jest przekazywany sukcesywnie (w czasie nie 
przekraczającym 3 godz. od użycia) do centralnej sterylizacji od godz. 6:00 do godz. 6:00 dnia 
następnego 
18. Zał. nr 2, pkt. 4.4. o czyj transport chodzi ? Zamawiającego czy wykonawcy ? 



Ad. 18. Zamawiający wyjaśnia, że dostawa sterylnych materiałów opatrunkowych i zabiegowych 
do centralnej sterylizatorni realizowana jest transportem Wykonawcy. Wewnątrz szpitala w/w 
materiał dostarczany jest przez pracowników Wykonawcy na blok operacyjny, natomiast z 
centralnej sterylizatorni do pozostałych komórek organizacyjnych transportem Zamawiającego. 

19. Zał. nr 2, pkt. 7.7. i 7.8. oraz Zał. nr 3 pkt. 10 i 11 wnosimy o dopisanie „w przypadku wad z 
wyłącznej winy wykonawcy (….)” 
Ad. 19. Patrz modyfikacja SWZ. W zał.  nr 2 pkt. 7.7 i 7.8 Zamawiający dokonał modyfikacji na: 
A.Pkt. 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. 
Pkt. 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. 
B.W zał. nr 3 pkt. 10 i 11 Zamawiający dokonał modyfikacji na: 
Pkt. 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. 
Pkt. 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. 
20. Zał. nr 2, pkt. 8 , w sytuacji wspomnianych w tym punkcie „zmian w zabezpieczeniu sprzętu” 
kto 
będzie ponosić koszty końcówek zabezpieczających , stabilizatorów , opakowań transportowych 
dla danego narzędzia, czy zestawu, mat / elastycznych wkładek do koszy zapobiegających tarciu i 
przesuwaniu, osłon siateczkowych itp. 
Ad. 20. Zamawiający wyjaśnia, że koszty będzie ponosił Wykonawca. 

21. Zał. nr 2, pkt. 11: jakie kody identyfikujące zestaw ma na myśli Zamawiający ? 
Ad. 21. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o kody kreskowe z etykiety typu „TAG”. 

22. Zał. nr 2, pkt. 21 oraz zał. nr 3, pkt. 26: Zamawiający pisze o kuwetach transportowych, w 
tym„kieszonkach” , koszositach (w zał. 3 – sitach) i innych materiałach pomocniczych będących 
własnością zleceniobiorcy. Są też wymienione w §4 wzoru umowy. Nie ma ich wymienionych w 
zał. nr 13 do SWZ do dzierżawy, zatem wnosimy, aby wpisać w dokumentacji przetargowej ile 
ww. poszczególnych kuwet transportowych, w tym „kieszonek” , koszosit i innych materiałów 
pomocniczych z podziałem na RODZAJE i WIELKOŚCI / POJEMNOŚCI wymaga Zamawiający do 
realizacji przedmiotowego zamówienia. Prosimy o odpowiedź, aby zachować zasadę równego 
traktowania WSZYSTKICH wykonawców 
Ad. 22. Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia wymagań co do ilości i wielkości kuwet, koszosit, 
kieszonek i innych materiałów pomocniczych. Wykonawca winien zabezpieczyć odpowiednią 
ilość wskazanego sprzętu opierając się na danych zwartych w SWZ oraz udzielonych 
wyjaśnieniach.  

23. Kto ma dostarczyć wózki do transportu kuwet z zamkniętą przestrzenią ładunkową, 
oznakowane piktogramem „niebezpieczeństwo skażenia biologicznego” – pkt. 3.2. w zał. nr 2 do 
SWZ, opakowania posterylizacyjne – pkt. 6.11. w zał. nr 3 do SWZ oraz wszelkie inne wózki 
transportowe i systemy opakowaniowe do transportu dla materiału skażonego i sterylnego ? Jeżeli 
wykonawca – wnosimy określić ile, jaki rodzaj i wielkość/pojemność. 
AD. 23. Zamawiający wyjaśnia, że wózki do transportu kuwet zapewnia Zamawiający, natomiast 
kuwety  zapewnia Wykonawca.  

24. Czy zamawiający lub aktualny wykonawca korzysta podczas planowej usługi sterylizacji, 
podczas usługi CITO lub usługi PILNEJ z jakichkolwiek urządzeń myjąco-dezynfekujących i / lub 
urządzeń sterylizujących znajdujących się poza centralna sterylizatornią ? Jeżeli tak – gdzie i co to 
za urządzenia, jakie modele i czyją są własnością? 



Ad. 24. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami umowy § 3 ust. 3 dopuszcza możliwość 
korzystania                             z urządzeń myjąco – dezynfekujących i / lub urządzeń sterylizujących 
w sytuacji wystąpienia awarii lub w sytuacji wystąpienia siły wyższej. Co do drugiej części pytania, 
Zamawiający informuje, że nie jest Wykonawcą usługi, nie posiada takiej wiedzy. 
25. Zał. nr 13 do SWZ oraz §5 ust. 3 wzoru umowy – czy POZA sprzętem i wyposażeniem 
wymienionym w zał. 13 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu innego wyposażenia, 
innych sprzętów czy urządzeń warunkujących prawidłową realizację usługi w pomieszczeniach 
strefy brudnej, czystej, sterylnej, pomieszczeniach technicznych, magazynowych, socjalnych, 
szatniowych Centralnej Sterylizatorni oraz w stacji uzdatniania wody? Prosimy wyjaśnić. 
Ad. 25. Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga zakupu innego wyposażania, niż wymienione w 
załączniku nr 13. Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji usługi 
zgodnie z SWZ. 

26. Czy jakiekolwiek urządzenia i instalacje w Centralnej Sterylizatorni CS i stacji uzdatniania 
wody SUW są własnością obecnego wykonawcy i ewent. nowy wykonawca będzie musiał je kupić 
i zainstalować realizując przedmiotowe zamówienie ? Podczas wizji uzyskano informację, iż 
przykładowo system komputerowy szpitalny nie działa i wykonawca bazuje na innym oraz że 
inkubatory do wskaźników biologicznych są także własnością firmy wykonującej usługę, a są 
wskazane w zał. nr 13. Prosimy zatem o dokładne wyszczególnienie, które sprzęty i systemy są 
sprawne i podlegają dzierżawie, a które należy dokupić. 
Ad. 26. Zamawiający wyjaśnia, że własność obecnego Wykonawcy stanowią: w stacji uzdatniania 
wody – hydrofor, kolumna z dwujonitem oraz kolumna z filtrem węglowym. Dodatkowo do 
aktualnego Wykonawcy należy system komputerowy (serwer + stanowiska robocze operatorów) 
oraz system telewizji przemysłowej. Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 13 został 
zmodyfikowany                                i zwiera  szczegółowe informacje dotyczące dzierżawionego 
sprzętu oraz jego stanu technicznego.  

27. Zał. nr 13 jaki system komputerowy (nazwa + wnosimy o udostępnienie specyfikacji 
technicznej) posiada Zamawiający w Wykazie wyposażenia centralnej sterylizacji i stacji 
uzdatniania wody. Czy jest to systemu zarządzania danymi i obiegiem narzędzi czy inny? Na ile 
stanowisk pracy ? Do kiedy ma licencję ? Czy jest powiązany ze stanowiskami komputerowymi na 
blokach operacyjnych i / lub w innych komórkach szpitala ? Czy jest powiązany z systemem 
sterylizatorów i myjnidezynfektorów? 
Ad. 27. Zamawiający wyjaśnia, że system komputerowy ProCeS stanowi komputer PC z 
oprogramowaniem: MS Windows = Office, pakiet finansowo – księgowy, program do 
kontrolowania obiegu materiałów w sterylizatorni, współpracujący ze sterylizatorami i myjniami – 
dezynfektorami, drukarkami i czytnikami kodów, serwer + 5 stanowisk. System komputerowy nie 
jest powiązany ze stanowiskami komputerowymi na bloku operacyjnym i w innych komórkach 
organizacyjnych szpitala. Licencja jest „dożywotnia” na całość funkcjonalności. 

28. Zał. nr 13 - system komputerowy. Czy wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotowe 
zamówienie w oparciu o ten system czy może zainstalować swój ? Czy Zamawiający zobowiąże się 
wówczas do przekazania pełnej bazy danych sterylizowanych narzędzi i sprzętu med., które są 
własnością szpitala przed rozpoczęciem realizacji umowy? Czy nowy system mógłby być 
zainstalowany na serwerze szpitalnym (jeśli tak – gdzie dokładnie on się znajduje, czy w pobliżu 
centralnej sterylizatorni?) czy np. może być wdrożony na tzw. chmurze ? 
Ad. 28. Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza zainstalowanie programu przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie dysponuje bazą danych, gdyż nie jest Wykonawcą usługi. Zamawiający deklaruje 
współpracę przy utworzeniu bazy danych sterylizowanych narzędzi i sprzętu medycznego przed 
rozpoczęciem realizacji umowy. Zamawiający informuje, że nowy system może zostać 
zainstalowany na zasobach szpitala i/lub może być zainstalowany w tzw. chmurze dostarczonej 
przez Wykonawcę, w przypadku serwera szpitalnego Wykonawca jest zobowiązany podać  
wymagania sprzętowe jakie muszą zostać spełnione.  Pomieszczenie z serwerem znajduje się na 1 
piętrze budynku, w którym znajduje się centralna sterylizatornia. 



29. Zał. nr 13 – poz. 17 autoklaw. O jaki autoklaw chodzi ? Na jaki rodzaj sterylizacji, jaki model i 
czy jest sprawny oraz jaki asortyment jest w nim sterylizowany, w jakich sytuacjach? 
Ad. 29. Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 13 został zmodyfikowany i zawiera  szczegółowe 
informacje dotyczące dzierżawionego sprzętu oraz jego stanu technicznego. Autoklaw jest 
wymieniony w  (poz. nr 6) w/w załącznika. Zamawiający informuje, że nie jest Wykonawcą usługi 
i nie posiada takiej wiedzy. 

30. Zał. nr 13: prosimy podać następujące dane: model, wielkości, rok produkcji, rok instalacji, 
aktualny stan techniczny, roczne koszty utrzymania, serwisu, napraw, konserwacji (w nawiązaniu 
do §5 ust. 6 i 7 wzoru umowy) dla : 
 2 sz. - Sterylizator parowy przelotowy do pełnej zabudowy 
 2 szt. - Myjnia dezynfektor przelotowa 
 1 sz. - Myjnia ultradźwiękowa 
 1 szt. - Sterylizator gazowy przelotowy 
 1 szt. - Urządzenie do katalitycznego spalania 
 1 szt. - Komora degazacyjna 
 1 szt. - Wyciąg nad drzwiami sterylizatora 
 1 sz. - Autoklaw 
 Poszczególnych urządzeń w stacji uzdatniania wody 

Ad. 30. Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 13 został zmodyfikowany i zwiera  szczegółowe 
informacje dotyczące dzierżawionego sprzętu oraz jego stanu technicznego. Zamawiający 
informuje, że nie jest Wykonawcą usługi, nie posiada wiedzy na temat rocznych kosztów 
utrzymania, serwisu, napraw                     i konserwacji sprzętu.  
31. Zał. nr 13: prosimy podać model/ modele dwóch szt. autoczytnika z inkubatorem oraz z jakim 
rodzajem testów biologicznych są kompatybilne oraz jak szybki odczyt zapewniają. 
Ad. 31. Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 13 został zmodyfikowany i zawiera  szczegółowe 
informacje dotyczące dzierżawionego sprzętu oraz jego stanu technicznego (poz. nr 10   i 11). Czas 
odczytu dla testów sterylizacji parą wodną wynosi 3 godz.,  natomiast dla sterylizacji EO czas 
odczytu wynosi 4 godz.  

32. Według aktualnych wytycznych PSSM : „Zwalnianie wyrobów sterylizowanych do użycia 
następuje zawsze po zastosowaniu co najmniej dwóch metod badania skuteczności procesów 
sterylizacji”. Czy Zamawiający narzuca jakie mają to być metody? Pytanie z uwagi na wpływ na 
koszty kontroli procesów sterylizacji. 
Ad. 32. Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca metod zwalniania wyrobów sterylizowanych do 
użycia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skuteczność procesu sterylizacji. 
33. Załącznik nr 12, Oświadczenie WYKONAWCY: 
- Pkt. 1 – wskazane rozporządzenie jest już NIEAKTUAKLNE. Prosimy zmodyfikować. 
- Pkt. 2 a także §4 ust. 11 wzoru umowy – o jakie dwa niezależne źródła chodzi 
Zamawiającemu. Jeżeli przykładowo dokumentacja przeprowadzanych procesów 
sterylizacji ma być tworzona poprzez wydruki generowane bezpośrednio z maszyn oraz 
dodatkowo z systemu wskazanego w zał. nr 13 w pozycji 9 , który jeżeli zostanie podpięty pod 
urządzenia myjące i sterylizujące będzie także rejestrował parametry procesu – to są to nadal dwie 
drogi ale z JEDNEGO ŹRÓDŁA (= maszyna) i dublowanie tych samych danych. Przykładowo dwa 
niezależne źródła to maszyna i np. data loger w niej umieszczony, który odrębnie bada także inne 
parametry i dokumentuje proces. Jest to rozwiązanie coraz bardziej powszechne ale także 
kosztowne. Dlatego prosimy wyjaśnić o jakie dwa niezależne źródła chodzi Zamawiającemu? 
- Pkt. 3 – czy ten punkt ma odnosić się także do usługi w trybach „pilne” i „cito”, gdzie 
Zamawiający wymaga i wskazuje znacznie zaniżone czasy procesu względem wytycznych co do 
prawidłowego sposobu przygotowania narzędzi do powtórnego użycia gwarantującego 
bezpieczeństwo dla pacjenta opisanych m.in. w normach? 
- Pkt. 3 – co wg Zamawiającego oznacza „proces sterylizacji jest walidowany”? Dla sterylizacji 
parowej ile programów temperaturowych ma być zwalidowanych, ile wsadów walidacyjnych oraz 
ile powtórzeń ? 



- Pkt. 4-8 dotyczą sprzętów, które zgodnie z zał. nr 13 do SWZ oraz zał. nr 4 do umowy nr 
SSM.DZP.200.124.2022 są wyposażeniem dzierżawionych pomieszczeń – zatem własnością 
Zamawiającego i nie powinny się znaleźć w oświadczeniu WYKONAWCY. Prosimy usunąć. 
- Pkt. 9. Zamawiający podał, iż: „Mycie i dezynfekcja odbywa się w automatycznych 
przelotowych urządzeniach z zachowaniem zgodności z normą BGA ( A + B ) i przebiegiem 
procesu udokumentowanym wydrukiem”. BGA to niemiecki standard, obecnie wszyscy stosują się 
do normy 15883 i A0 = 3000, więc prosimy wyjaśnić czy to omyłka, a jeżeli nie – to 
POTWIERDZIĆ, że w urządzeniach do mycia i dezynfekcji z zał. nr 13 do SWZ oraz zał. nr 4 do 
umowy nr SSM.DZP.200.124.2022 będzie możliwość zmiany parametrów zgodnie z BGA, które są 
zupełnie inne niż w normie 15883. Przykładowo dezynfekcja maszynowa narzędzi wg RKI to 
93◦C i 5 min – A0 6000. Natomiast niem. urząd BGA wraz z Instytutem Roberta Kocha (RKI) 
zaleca dezynfekcję poziomu B czyli 93◦C i 10 min. W tej sytuacji wartość A0 wybiega już poza 
normę 15883. Nadmieniamy, że w Polsce dla mycia i dezynfekcji wartość A0 jest 
charakterystyczna dla normy 15883, a dezynfekcja A+B jest charakterystyczna dla BGA i jest to 
standard niemiecki.  
Ad. 33. Patrz modyfikacja SWZ. a) Zamawiający wyjaśnia, że dokonał  modyfikacji załącznika nr 
12 pkt. 1 do SWZ na: 
- pkt 1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą.  
b) Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji załącznika nr 12 pkt. 2  do SWZ na: 
- pkt 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. 
c) Zamawiający potwierdza. 
d) Zamawiający wyjaśnia, iż procedura walidacji powinna być zgodna z PN 17665:1 2008, dla 
procesu sterylizacją parą wodną. 
e) Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania w pkt. 4 – 8 zał. nr 13 do SWZ  dotyczą sprzętu 
zakupionego przez Wykonawcę w celu zapewnienia ciągłości realizacji usługi w przypadku braku 
możliwości realizacji usługi na sprzęcie wymienionym w załączniku nr 13 do SWZ.  
f) Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji zał. nr 12 pkt. 9 do SWZ na: 
Mycie i dezynfekcja odbywa się w automatycznych, przelotowych urządzeniach w procesach 
zwalidowanych, zgodnie z normą PN – EN ISO 15883 i przebiegiem procesu udokumentowanym 
wydrukiem.  
34. Pkt. II.2.11 Ogłoszenia, Informacja o opcjach oraz §2 ust. 3 Projektowanych postanowień 
umowy: Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, jednakże 
zmniejszenie przedmiotu umowy nie przekroczy 30% wartości umowy brutto, określonej w § 9 
ust. 1 niniejszej umowy. Wnosimy o zmniejszenie o połowę ww. wartości procentowej. 
Ad. 34. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
35. §14 i §14 Projektowanych postanowień umowy: wnosimy o wprowadzenie zapisów 
dotyczących: 
- wzrostu wynagrodzenia umownego w związku z wzrostem wynagrodzeń pracowników na 
podstawie nowelizacji ustawy / zmian ustawy lub innych przepisów o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (przykładowo podwyżka od 1 lipca 2022 dotyczy pracowników centralnych 
sterylizatorni, a nie jest związana z art. 436 Pzp) 
- mechanizmu zmiany wynagrodzenia umownego w sytuacji wzrostu cen materiałów i usług 
wykorzystywanych do realizacji przedmiotowej usługi nie tylko na bazie wskaźnika GUS. 
Ad. 35. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
36. §3 ust. 9 i 11 oraz §4 ust. 15 Projektowanych postanowień umowy: jakie załączniki 1 i 2 ma na 
myśli Zamawiający? 
Ad. 36. Organizacja realizacji usługi. §4 ust. 15 – zasady zgłoszenia reklamacji. 
37. §3 ust. 15 Projektowanych postanowień umowy: wnosimy, aby Zamawiający dopisał, iż 
dostarczy niezbędne materiały informacyjne, instrukcje dotyczące sposobu obróbki 
technologicznej przed rozpoczęciem realizacji umowy. 



Ad. 37. Patrz modyfikacja SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji w § 3 ust. 15 
projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie: „Zleceniodawca dostarczy 
Zleceniobiorcy przed rozpoczęciem realizacji umowy niezbędne materiały informacyjne, 
instrukcje dotyczące sposobu obróbki technologicznej przekazywanego do wykonywania usługi 
sprzętu medycznego, które są w posiadaniu Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca nie posiada 
stosownych dokumentów, wskaże Zleceniobiorcy producenta / dystrybutora sprzętu medycznego, 
od którego Zleceniobiorca zobowiązany będzie pozyskać niezbędne informacje”. 
38. §3 ust. 17 Projektowanych postanowień umowy: w której myjni z zał. nr 13 do SWZ myte i 
dezynfekowane jest obuwie operacyjne ? Bądź czy jest myte i dezynfekowane w osobnej myjni , w 
osobnym miejscu? Prosimy wyjaśnić. Jaki preparat dezynfekcyjny jest używany (zgodnie z 
zapisem dezynfekcja chemiczno-termiczna). 
Ad. 38. Zamawiający wyjaśnia, że nie jest Wykonawcą usługi, nie posiada takiej wiedzy. 

39. §4 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy: Zamawiający podaje „Ze względów 
epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym 
przekazanych narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, odbywać się będzie w komorze 
przyjmowania materiału skażonego”. 
 co Zamawiający rozumie przez „sprawdzenie pod względem ilościowym”? 
 wnosimy aby ww. sprawdzanie całego asortymentu przekazywanego do Centralnej 

Sterylizatorni lub chociaż asortymentu z bloków operacyjnych odbywało się na stronie 
czystej – właśnie ze wzg. epidemiologicznych. 
 wnosimy aby ww. sprawdzanie bielizny odbywało się na stronie czystej (a nie w komorze na 

stronie brudnej) – właśnie ze wzg. epidemiologicznych, tym bardziej, że sam Zamawiający w §4 
ust. 6 podaje „Zleceniodawca odpowiada za dostarczenie bielizny operacyjnej w stanie czystości 
mikrobiologicznej właściwym dla materiału przeznaczonego do sterylizacji”. Powszechnie 
stosowaną praktyką jest wykonywanie tej czynności na stronie czystej, nie brudnej. 
Ad. 39. Zamawiający wyjaśnia, że : 
a) Poprzez „sprawdzenie pod względem ilościowym” rozumie porównanie faktycznie 
przekazanego asortymentu do strefy brudnej z protokołami przekazania i listami narzędziowymi.  
b) Zgodnie z SWZ 
c) Patrz modyfikacja SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że dokonał modyfikacji § 4 ust. 2 
projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:  „Ze względów 
epidemiologicznych szczegółowe sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym 
przekazanych narzędzi, sprzętu medycznego odbywać się będzie w pomieszczeniu przyjmowania 
materiału skażonego. Przyjmowanie bielizny operacyjnej (fartuchów barierowych) odbywać się 
będzie  w pomieszczeniu strefy „czystej”.  

40. §4 ust. 2 oraz 6 Projektowanych postanowień umowy: 
Co Zamawiający rozumie przez „bieliznę operacyjną” , czy tylko fartuchy barierowe czy coś 
jeszcze? Za właściwe spakowanie i sprawdzanie dostarczanej wypranej bielizny operacyjnej 
Centralnej Sterylizatorni ma odpowiadać wykonawca. Jaka jest procedura, w przypadku, gdy 
wykonawca zauważy na tak dostarczonej bieliźnie wadę, uszkodzenie? Prosimy wyjaśnić. 
Ad. 40. Zamawiający wyjaśnia, że określenie „bielizna operacyjna” dotyczy tylko fartuchów 
operacyjnych.             W przypadku gdy Wykonawca zauważy na dostarczonej bieliźnie wadę lub 
uszkodzenie bielizna podlega zwrotowi do Zleceniodawcy. 

41. §5 ust. 6 i 7 Projektowanych postanowień umowy: 
Jeżeli wśród dzierżawionych wykonawcy urządzeń Zamawiający posiada sterylizator na tlenek 
etylenu firmy 3M pragniemy zwrócić uwagę (szczególnie w kontekście przywołanego §5 ust. 6 i 7) 
pragniemy poinformować, że firma 3M zaprzestała w 2017 roku produkcji sterylizatorów 
gazowych na tlenek etylenu 3M ™ Steri Vac ™, model 5XL i 8XL oraz aeratorów XL. Kolejnym 
krokiem związanym z tym faktem jest zaprzestanie produkcji części zamiennych do w/w urządzeń 
, co miało miejsce do końca 2021 roku (pismo z firmy 3M dowodzące przytoczonej kwestii 
wykonawca może 
udostępnić Zamawiającemu na każde żądanie). Przedmiotowe zamówienie ma trwać 24 miesiące, 
ponadto Zamawiający w §3 ust. 3 umowy 3. dopuszcza świadczenie usługi poza dzierżawioną 



centralną sterylizatornią TYLKO w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń lub w sytuacji 
wystąpienia siły wyższej. Dlatego jeżeli w momencie przygotowania postępowania przetargowego, 
jego opublikowania i prowadzenia Zamawiający ma wiedzę, iż posiada ww. model urządzenia, a 
sterylizacja w tlenku etylenu jest wymagana ze wzg. na instrukcje producenta części asortymentu 
jaki posiada szpital – wnioskujemy o jasne zapisy, iż każdy wykonawca zobowiązany będzie kupić 
(w przypadku awarii) i zainstalować nowy model i w nim realizować w dzierżawionych 
pomieszczeniach sterylizację niskotemperaturową EO. 
Ad. 41. Zamawiający potwierdza (zgodnie z § 5 ust. 7 projektowanych postanowień umowy) 

42. §5 ust. 7 oraz §5 ust. 17 Projektowanych postanowień umowy: Prosimy potwierdzić, że 
maszyny, urządzenia i wyposażenia kupione zgodnie z §5 ust. 7 lub kupione na potrzeby realizacji 
usługi po zakończeniu umowy będą własnością Wykonawcy? Dodatkowo wnosimy o zapis, aby w 
przypadku deklaracji odkupienia wyposażenia od wykonawcy Zamawiający zobowiązał się do 
pokrycia kosztów niezamortyzowanej części zakupu ww. maszyn urządzeń i wyposażenia 
poniesionych przez Wykonawcę. Wycena niezamortyzowanej części sprzętów i wyposażenia 
dokonana zostanie wówczas w ostatnim miesiącu świadczenia usługi. Dodatkowo w kontekście §5 
ust. 17 i § 6 ust. 6 wnosimy o opisanie w umowie mechanizmu obniżki czynszu dzierżawnego za 
wyposażenie jeżeli zgodnie z §5 ust. 7, któreś z maszyn, urządzeń czy wyposażenia będzie należało 
wymienić. 
Ad. 42. Patrz modyfikacja SWZ. 
43. §7 ust. 1 i 2 Projektowanych postanowień umowy: 
- Wnosimy o podanie dotychczasowych średniomiesięcznych kwot netto lub brutto, jakimi 
obciążany jest aktualny wykonawca przedmiotowego zamówienia za media wymienione w ust. 2. 
- Wnosimy o podanie aktualnej liczby osób zgłoszonej do rozliczania za wodę zimną , ciepłą i 
ścieki (pkt. 4a i 4b) 
- Wnosimy o podanie liczby osób zgłoszonej do rozliczania za wodę zimną, ciepłą i ścieki (pkt. 4a i 
4b) w dniu podpisania umowy, podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia poprzedniego postępowania 
na przedmiotową usługę (pkt. 4a) 
- ile wynoszą POSZCZEGÓLNE aktualne ryczałty, ceny zakupu, ceny jednostkowe od dostawców 
mediów w ust. 2 pkt. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6 i 7. 
- czy opłata w pkt. 8 dot. sprzątania zawiera koszt pracownika sprzątającego, koszt środków 
myjących (dezynfekcyjne zgodnie z tym pkt. nie są ujęte) do powierzchni podłogowych, ponad 
podłogowych, do toalet, koszt mopów i sprzętu sprzątającego? Czy coś jeszcze ? Czy opłata zawiera 
także okresowe gruntowne mycie okien, podłóg, mycie autoklawów, sterylizatorów , 
myjnidezynfektorów, 
gruntowne mycie stanowisk pracy ?  
Ad. 43. 
a. Analizowany okres styczeń-czerwiec 2022. 

Media rodzaj Kwota netto (średniomiesięczne) 
Energia elektryczna 13 039,60 
Energia cieplna 4 192,10 
Ciepła woda  378,64 
Zimna woda 1 296,92 
Ściek 1 771,89 
Zimna woda nieopomiarowana 50,87 
Ściek nieopomiarowany 69,49 
Ciepła woda nieopomiarowana 27,86 
Odpady komunalne 50,88 
Usługa sprzątania 3724,93 
Połączenia telefoniczne 0 
RAZEM: 26 096,02 

 
 
b. Aktualna liczba osób zgłoszona do rozliczania za wodę/ ścieki wynosi: 14. 
c. W dniu podpisania umowy liczba osób wynosiła również 14. 



d. Aktualne ryczałty/ceny zakupu/ceny jednostkowe netto wynoszą (dane z czerwca): 
 Energia elektryczna: 1 433,17 zł. za 1 MWh 
 Zimna woda: 3,66 zł. za 1 m3 
 Ścieki: 5,05 zł. za 1m3 
 Ciepła woda: 55,94 zł. za 1GJ 
 Zimna woda nieopomiarowana: ryczałt 51,24 zł. 
 Ścieki nieopomiarowane: ryczałt 70,70 zł. 
 Ciepła woda nieopomiarowana: ryczałt 37,91 zł. 
 C.O. 19 978,18 netto kwota z faktury 
 Połączenia telefoniczne: 0,02 zł. za 1 minutę z naliczaniem sekundowym (połączenia 
lokalne, strefowe, międzystrefowe) 

0,35 zł. za 1 minutę z naliczaniem sekundowym (połączenia międzynarodowe) 
0,05 za 1 minutę z naliczaniem sekundowym (połączenia do sieci komórkowych).  
 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych: 0,43 zł. za 1 kg. 

44. Czy wykonawca będzie obciążany kosztami funkcjonowania i serwisowania oraz 
konserwowania wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb centralnej sterylizatorni? Jeżeli tak prosimy 
podać dotychczasowe średniomiesięczne kwoty netto lub brutto. 
Ad. 44. Nie. 
45. §4 ust. 13 Projektowanych postanowień umowy: brak kwoty polisy. Prosimy uzupełnić. 
Ad. 45. 3.000.000 zł. 
46. §18 ust. 2 i 5 Projektowanych postanowień umowy: prosimy o usunięcie zapisu w ust. 5 oraz 
doprecyzowanie zapisów w ust. 2 zgodnie z poniższą propozycją : 
2. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy, o której mowa w ust. 1 
zgodnie ze wskaźnikiem GUS. 
Ad. 46. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 6.07.2022 r. pytaniami do SWZ 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych 
na nie odpowiedziach. 
 
1. Czy Zamawiający potwierdza, że myjnie-dezynfektory będące przedmiotem dzierżawy 
w przedmiotowym zamówieniu mają pojemność na 10 tac DIN? 
Ad. 1. Zamawiający potwierdza. 

2. Ilu jednostkowe – ile STE mają sterylizatory będące przedmiotem dzierżawy w przedmiotowym 
zamówieniu? Takiej informacji nie uzyskano podczas wizji. 
Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że mają pojemność 6 STE. 
3. Czy którekolwiek z poniższego wyposażenia Wykonawca wyłoniony w postępowaniu musi 
kupić, ponieważ jest aktualne własnością firmy obecnie świadczącej usługę lub jest w złym stanie 
 technicznym, całkowicie popsute lub brakuje go, a jest niezbędne do realizacji usługi ? Prosimy 
dokładnie wyszczególnić. 
- wózki załadowcze i wyładowcze do myjni i sterylizatorów, 
- kosze wsadowe, wkłady do koszy, tace dla urządzeń myjąco-dezynfekujących oraz 
sterylizujących 
- stelaże na buty operacyjne, wózki, kontenery, kuwety i pojemniki, 
- pompy dozujące, pompy do przygotowywania roztworów, pistolety, 
- inne oprzyrządowania urządzeń myjąco-dezynfekujących, myjki ultradźwiękowej oraz urządzeń 
sterylizujących, 
- wyposażenie pomieszczenia do ręcznego mycia wózków, kuwet, kontenerów 
- pozostałe wyposażenie centralnej sterylizatorni i stacji uzdatniania wody. 
Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 13 został zmodyfikowany i zwiera  szczegółowe 
informacje dotyczące dzierżawionego sprzętu oraz jego stanu technicznego. Ponadto Zamawiający 
informuje, że:  



a) Każdy sterylizator parowy przelotowy jest wyposażony w osprzęt do sterylizacji w 
koszach i kontenerach, wózek załadowczy na kółkach przeznaczony do kontenerów i 
koszy, ergonomiczny wózek transportowy o zmiennej wysokości załadunku  

b) Każda myjnia – dezynfektor wyposażona jest w wózek załadowczy na 10 dużych tac 
narzędziowych DIN na 5 poziomach,  

c) do (2 szt.) myjni  - wózek do mycia i dezynfekcji zestawów anestezjologicznych 
spiralny o pojemności, co najmniej 15 węży AN – 1 sztuka, wózek do mycia zestawów 
laparoskopowych, neurochirurgicznych oraz urologicznych z otwartym światłem – 1 
sztuka, wózek (o pojemności 20 par)  do mycia obuwia operacyjnego – 1 sztuka. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie stawia wymagań co do ilości i rodzaju sprzętu. To 
Wykonawca winien zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu opierając się na danych 
zwartych  w SWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach.  

 
4. Czy stacja uzdatniania wody pracuje tylko na potrzeby sterylizatorni? 
Ad. 4. Zamawiający wyjaśnia, że stacja uzdatniania wody działa na potrzeby centralnej 
sterylizatorni i apteki szpitalnej. 

5. Jaki rodzaj torebki posterylizacyjnej wymaga Zamawiający w pkt. V zał. 1 do SWZ? 
Ad. 5. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi  o rękaw foliowy lub torebkę foli+ową z paskiem lepnym. 

6. Załącznik nr 2 i 3: po czyjej stronie jest zakup preparatu / preparatów do wstępnej dezynfekcji ? 
Ad 6. Zamawiający wyjaśnia, że zakup preparatów do dezynfekcji wstępnej dla bloku 
operacyjnego jest po stronie Wykonawcy, natomiast dla pozostałych komórek organizacyjnych po 
stronie Zamawiającego.  

7. Jaki jest rodzaj zasilania (elektryczny, gazowy, parowy) urządzeń myjąco-dezynfekujących i 
urządzeń sterylizujących? 
Ad. 7. Zamawiający wyjaśnia, że rodzaj zasilania jest elektryczny 

8. Zamawiający podaje we wzorze umowy, że „Konserwacja i bieżące remonty urządzeń, maszyn, 
wyposażenia, itp. Zleceniobiorca zobowiązany jest dokonywać na własny koszt z częstotliwością 
wynikającą z instrukcji ich użytkowania.” Kto odpowiada za konserwacje i bieżące remonty 
wszelkich instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, klimatyzacji, wentylacji , 
ppoż itp.) w centralnej sterylizatorni i stacji uzdatniania wody? 
Ad. 8. Wszystkie instalacje przypisane pomieszczeniom CS podlegają konserwacji i bieżącym 
remontom wynikającym z bieżącej eksploatacji , dotyczy to także przegród budowlanych.  
 
9. Jakimi drogami transportowane są materiały z i do Centralnej Sterylizatorni z bloków 
operacyjnych i zabiegowych. 
Ad. 9.Zamawiający wyjaśnia, że blok operacyjny posiada bezpośrednie połączenie z centralną 
sterylizatornią  windą „brudną” i windą „czystą” z pozostałych komórek organizacyjnych drogami 
wewnętrznymi. 

10. Na którym piętrze znajduje się Centralna Sterylizatornia? Na którym piętrze odbywają się 
operacje chirurgiczne? Co znajduje się pod i nad Centralną Sterylizatornią? Jakie jest dopuszczalne 
obciążenie( kg/m kw.) podłogi w Centralnej Sterylizatorni.Ad. 10. CS znajduje na poziomie "0" - 
parter; wszystkie zabiegi  operacyjne w tym chirurgiczne odbywają się na 1-szym piętrze. Nad CS 
znajdują się pomieszczenia Bloku Operacyjnego. Pod CS  warstwy podłoża - brak podpiwniczenia. 
Brak informacji w projekcie o dopuszczanym obciążeniu - dlatego też montaż dodatkowych 
urządzeń  możliwy jest jedynie  przy udziale przedstawicieli Działu Eksploatacji Technicznej SSM. 
11. Prosimy o przesłanie planów Centralnej Sterylizatorni i Stacji Uzdatniania Wody z 
zaznaczonymi przebiegami instalacji: wody osmotycznej, zmiękczonej wody ciepłej i zimnej, pary 
czystej, pary przemysłowej, sprężonego powietrza przemysłowego, sprężonego powietrza 
procesowego, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, informatycznej 
wraz z parametrami tych instalacji. 
Ad. 11. Patrz rzuty. 



12. Zwracamy się z prośba o wprowadzenie do wzoru zapisu umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Proponujemy wprowadzenie 
następującego zapis: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z 
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” 
Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres np. 2 lat w 
momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz 
czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla 
każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury 
postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za 
wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego 
pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów dalsza współpraca nie może być 
kontynuowana. Obowiązujące przepisy 
ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. 
Ad. 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 5.07.2022 r. pytaniami do SWZ 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych 
na nie odpowiedziach. 
 
1. Czy Zamawiający potwierdza, że przekazywane do sterylizacji narzędzia, sprzęt medyczny oraz 
bielizna operacyjna są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającymi wymagania oraz posiadającymi dokumentację zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie 
wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002  
i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG 
oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych? 
Ad.1. Zamawiający potwierdza. 

 
2. W przypadku, gdy część materiałów przekazywanych do sterylizacji nie jest wyrobem 
medycznym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 
05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia 
(WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 
90/385/EWG i 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach 
medycznych, czy Zamawiający zmodyfikuje Formularz asortymentowo-cenowy będącym 
załącznikiem nr 1 do SWZ w taki sposób, aby jedna z pozycji zawierała wycenę takiego 
asortymentu? 
Ad. 2. W związku z odpowiedzią na pytanie 1, nie wymaga modyfikacji. 
 
3.  Dotyczy treści SWZ – rozdział: 14.8 Przedmiotowe środki dowodowe: 
1. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w ramach bezpieczeństwa oferowanych i 
wykorzystywanych wyrobów medycznych w świetle obowiązującego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, 
zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022  
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2019 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG 
Zamawiający wymagał będzie przedmiotowych środków dowodowych tj. aktualnych 
dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia w części VI - sterylne 
pakiety z materiałem opatrunkowym jest dopuszczony do  obrotu i do używania zgodnie  
z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ? 
Ad. 3. Zgodnie z SWZ. 
 
4.  Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości na 
etapie badania i oceny ofert co do parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów 
Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty katalogów bądź folderów producenta 
umożliwiających zweryfikowanie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia w  zakresie  
wymogów  stawianych sterylnym pakietom z materiałem opatrunkowym w cz. VI. ? 
Ad. 4. Zgodnie z SWZ. 



 
5.  Czy Zamawiający oczekuje, aby dołączone Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 
9001:2015 oraz ISO 13485:2016 były wystawione przez niezależne, akredytowane jednostki 
certyfikujące? Udzielenie akredytacji jednostce certyfikującej świadczy o tym, że ta jednostka ma 
odpowiednio kompetentny personel, rzetelnie prowadzi certyfikację, a wyniki audytów 
certyfikujących są obiektywne i niezależne. Akredytacja jednostki certyfikującej daje gwarancję, 
że wydawane przez nią certyfikaty są wiarygodne. 
Ad.5. Tak. 
 
6.Dotyczy treści projektu umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści projektu umowy w zakresie kar umownych 
w § 11 na:  
„1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 
1)za zwłokę w realizacji usługi w wysokości 0,05% wartości brutto niezrealizowanej w terminie 
usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2)za zwłokę w realizacji dostaw w wysokości 0,05% wartości brutto niezrealizowanej w terminie 
dostawy za każdy rozpoczęty  dzień zwłoki, 
3)w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w 
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, 
2.W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust.13 niniejszej umowy 
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,05% niezrealizowanej części 
umowy brutto” ? 
Ad.6. Zgodnie z SWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 18.10.2022 r. odpowiedzi na pytania zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania. 


