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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2014

W związku  z  wniesieniem zapytań  przez  Wykonawcę,  Zamawiający przedstawia  treść  zapytań  i  udziela 
pisemnych  wyjaśnień  zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Dotyczy SIWZ pkt IV , Projekt umowy- §2 pkt. 2
Co zamawiający miał  na  myśli  pod  pojęciem rozładunek?  Czy chodzi  o  dostarczenie  towaru  zgodnie  
z  zasadami  obowiązującymi  w  firmach  przewozowych  tzw.  burta-burta  (system  doręczeń  przesyłek,  
w  którym  kurier ma  obowiązek  załadowania  i  wyładowania  przesyłki  z  samochodu  i  ustawienia  
jej na podłożu.) Zwracamy się także  z prośbą o podanie umiejscowienia magazynu (piwnica, piętro).

Odpowiedź: 
Rozładunek oznacza dostarczenie towaru do magazynu medycznego, piwnica, Budynek Główny. 

Pytanie 2
Projekt umowy- §4 pkt. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji  
z 2 na 7 dni roboczych.
Wykonawca,  aby wymienić reklamowany asortyment  musi  najpierw zbadać zwrócony towar  i  następnie 
podjąć decyzję  o uznaniu reklamacji.  Załatwienie reklamacji  wymaga spełnienia określonych procedur,  
co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i  wymiana towaru w ciągu 2 dni jest 
trudne do wykonania.  W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian. 

Pytanie 3
Pakiet 8 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania:
Jałowy  zestaw  podstawowy  -  serwety  niezawierające  celulozy  ani  wiskozy,  wykonane z  chłonnego 
laminatu  polietylenu  i  włókniny   polipropylenowej  o  minimalnej  gramaturze  62  g/m².  Odporność  na 
przeniknie cieczy – min. 200 cm H O, ₂ wytrzymałość na rozerwanie na sucho 40N, na mokro 35N,

Skład : 

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny  Spunlace  9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

http://www.alarado.pl/slownik-pojec-kurierskich/kurier.html


Zestaw  w  opakowaniu  typu  „folia-papier”,  posiadającym  dwie  samoprzylepne  naklejki  transferowe 
zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu 
piktogram potwierdzający,  że  zestaw nie  zawiera  lateksu.  Opakowanie  zbiorcze  (karton)  zabezpieczone 
dodatkowo  wewnętrznie  workiem  z  folii  PE.  Na  opakowaniu  zbiorczym  kolorystyczny  wskaźnik 
sterylizacji.  Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność 
parametrów  oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami  MDD 93/42, PN EN

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 4
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 2 ust. 2 terminu dostawy w trybie  
pilnym do 2 dni roboczych.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 5
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 4 ust. 5 terminu na realizację  
reklamacji do 5 dni roboczych. 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 6
Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do 
wysokości 50 zł w § 5 ust. 1 lit. a. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane 
za  wygórowane  i  narażają  Wykonawcę  na  odpowiedzialność  niewspółmiernie  wysoką do ewentualnych 
naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie 
zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 7
Pakiet  5,  poz.  1  -  Czy Zamawiający dopuści  nebulizator  pracujący w pozycji  90˚,  nie  wyposażony w 

zastawkę jednokierunkową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 8
Pakiet 5, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarze 000-5, pozostałe parametry 

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie 9
Pakiet 8, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw:



 

Zestaw serwet uniwersalnych efi
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm         
Serweta 2-warstwowa, włókninowo - foliowa. W częściach bocznych jedna 
warstwa laminatu. Serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinęcie 
zestawu. Gramatura serwety w częściach wzmocnionych włókniną 93 
g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na 
rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%.              
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm 
Serweta 2-warstwowa,  w kształcie worka. Wykonana z nieprzemakalnego 
laminatu ze wzmocnieniem włókniną w części środkowej , składana 
teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety. Serweta w 
kolorze czerwonym, co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady 
medyczne.  Gramatura serwety 108 g/m² (80g/m²  warstwa  folii PE + 
28g/m²  warstwa włókniny)     
1 x Serweta o wym. 150 x 180cm        
 Serweta 2-warstwowa z przylepcem,  włókninowo - foliowa, o gramaturze 
56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na 
rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 
1 x Serweta o wym. 150 x 240cm    
 Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 
56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na 
rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 

2 x Serweta  o wym. 75 x 90cm     
 Serweta 2-warstwowa z przylepcem, włókninowo - foliowa, o gramaturze 
56g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂0, wytrzymałość na 
rozrywanie na sucho 108 kPa, chłonność 350%. 

2 x Ręcznik do rąk  o wym.  30x30 cm 
Ręcznik z włókniny o gramaturze 45g/m2     
  

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-
warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, 
stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 
Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 
naklejek typu TAG  do wklejenia w  karcie pacjenta.  Opakowanie typu 
TYVEC.            

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie 10
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 31.07.2014r. w sprawie wprowadzenia wymogu dołączenia do 

oferty  raportu z walidacji procesu sterylizacji.

Żądanie raportu z walidacji jest bezzasadne ponieważ to producent ponosi odpowiedzialność za prawidłowo 

wykonany  proces  sterylizacji  wyrobów  medycznych  i  w  związku  z  tym  prosimy  o  dopuszczenie 

przedstawienia oświadczenia producenta dotyczące walidacji procesu sterylizacji zgodnie z normą EN ISO 

11135-1 – Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia – Tlenek etylenu.

Odpowiedź: 
Wymóg zostaje bez zmian. 

Pytanie 11
Pakiet V, Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rurki ustno-gardłowe sterylne? Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ?

Odpowiedź: 
Tak. 



Pytanie 12
dotyczy pakietu XIV : 

ad. punktu 1. Czy Zamawiający dopuści  worek stomijny jednoczęściowy do docięcia w wymiarze 10-

70mm i bez okienka?

ad. punktu 3. Czy Zamawiający dopuści płytkę stomijną  do docięcia w wymiarze 12-75mm ?

ad. punktu 4. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny  kompatybilny z płytką ale bez okienka?

Odpowiedź: 
Zapisy pozostają bez zmian. 

Pytanie 13
PAKIET VIII
Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu serwet uniwersalnych 
wykonanego z 2-warstwowego laminatu polipropylen/polietylen o gramaturze 55 g/m², o odporności na 
przenikanie  cieczy >150  cm H2O,  pakowanego  w  opakowanie  posiadające  jedną  dwudzielną  etykietę 
przylepną, przy czym jedna część w postaci kodu kreskowego zawierająca wszystkie wymagane informacje 
i następującym składzie:

- 1x samoprzylepna serweta operacyjna w rozm. 150 x 240 cm
- 1x samoprzylepna serweta operacyjna w rozm. 170 x 175 cm
- 2x samoprzylepne serwety operacyjne w rozm. 75 x 90 cm
- 1x taśma mocująca w rozm. 10 x 50 cm
- 1x serweta na stolik Mayo w rozm. 80 x 145 cm
- 1x serweta na stół instrumentalny w rozm. 140 x 190 cm 
- 4x ręczniki celulozowe 33 x 33 cm?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: 
Zapis pozostaje bez zmian 

Pytanie 14
§ 5 ust. 1 – Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych i obniżenie ich w 
następującym zakresie:
-  §5 ust. 1 a) do kwoty 0,5% wartości niedostarczonego towaru
-  §5 ust. 1 b) do kwoty 1% wartości niedostarczonego towaru.

Odpowiedź: 
Nie. 

Powyższe wyjaśnienie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.08.2014 r.


