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sygn. ZP/382-07/2019

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego
użytku,  środków  opatrunkowych  oraz  pasków  testowych  do glukometrów  wraz
z bezpłatnym  użyczeniem  kompatybilnych  glukometrów  medycznych  dla  Szpitala
Powiatowego w Wyrzysku Sp.  z o.o.”,  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 06.11.2019 r. pod nr 619418-N-2019.

AKTUALIZACJA 15.11.2019 r.

1. Pytanie: Pytanie: Pakiet nr 2 poz. 280-284: Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze
niebieskim,  wewnętrznie  chlorowane,  o  nieznacznych  i nieodczuwalnych  różnicach
w grubościach,  wynoszących  na  palcu  0,10±0,01  mm,  na  dłoni  0,08±0,01  mm,
na mankiecie 0,06±0,01 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowanego rozwiązania.

2. Pytanie: Pakiet nr 2 poz. 280-284: Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania normy ISO
16604 i dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM
F1671.  Norma ISO 16604 bazuje na tej samej metodologii przenikania Bakteriofaga Phx-
174 nie ma więc potrzeby posiadania certyfikatu ISO 16604, ponieważ jest on tożsamy
z ASTM F 1671.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww wymogu.

3. Pytanie: Pakiet nr 2 poz. 280-284: Prosimy o odstąpienie od wymogu spełniania normy ISO
11193 i dopuszczenie rękawic zgodnie z normą ISO 13485 gwarantującej najwyższą jakoś
wyrobów oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww wymogu.

4. Pytanie: Pakiet  nr 2 poz. 283: Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’180szt.,
z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający  w  siwz  wskazał  na  możliwość  złożenia  ofert  na  wyroby
w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości  wyrobu, niż określone w kolumnie
„Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie
z zasadami określonymi w części  XV SIWZ. W takim przypadku Zamawiający oczekuje
55,55 opak.
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5. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  285:  Czy  Zamawiający  dopuści  plaster  pakowany  a’50szt
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  w  siwz  wskazał  na  możliwość  złożenia  ofert  na  wyroby
w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości  wyrobu, niż określone w kolumnie
„Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie
z zasadami określonymi w części  XV SIWZ. W takim przypadku Zamawiający oczekuje
1 opak.

6. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  286-288:  Czy  Zamawiający  dopuści  opatrunek  z  wkładem
chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne + 20% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowanego rozwiązania.

7. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  286:  Czy Zamawiający  dopuści  opatrunek pakowany a’50szt
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  w  siwz  wskazał  na  możliwość  złożenia  ofert  na  wyroby
w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości  wyrobu, niż określone w kolumnie
„Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie
z zasadami określonymi w części  XV SIWZ. W takim przypadku Zamawiający oczekuje
2 opak.

8. Pytanie: Pakiet nr 3 poz. 287-288: Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  w  siwz  wskazał  na  możliwość  złożenia  ofert  na  wyroby
w opakowaniach zbiorczych zawierających inne ilości  wyrobu, niż określone w kolumnie
„Ilość  w  opak.  sugerowanym”  pod  warunkiem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie
z zasadami określonymi w części  XV SIWZ. W takim przypadku Zamawiający oczekuje
w poz. 287 – 33,33 opak. i w poz. 288 – 16,66 opak.

9. Pytanie: Pakiet nr 3 poz. 289-291: Czy Zamawiający dopuści plaster bez wycięcia U?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowanego rozwiązania.

10. Pytanie: Pakiet nr 3 poz. 289-291: Czy Zamawiający dopuści plaster bez wycięcia U?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.

11. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  289:  Czy  Zamawiający  dopuści  przezroczysty  opatrunek
w rozmiarze 6x7cm lub 10x12cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowanego rozwiązania.

12. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  290:  Czy  Zamawiający  dopuści  przezroczysty  opatrunek
w rozmiarze 6x7cm lub 10x12cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania zaproponowanego rozwiązania.
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13. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  290:  Czy  Zamawiający  dopuści  przezroczysty  opatrunek
w rozmiarze 6x8cm z wycięciem U pakowany a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza  do  zaoferowania  zaproponowane  rozwiązanie.
Zamawiający  w  siwz  wskazał  na  możliwość  złożenia  ofert  na  wyroby  w opakowaniach
zbiorczych  zawierających  inne  ilości  wyrobu,  niż  określone  w  kolumnie  „Ilość  w  opak.
sugerowanym”  pod  warunkiem  przeliczenia  ilości  opakowań  zgodnie  z zasadami
określonymi w części XV SIWZ. W takim przypadku Zamawiający oczekuje 2 opak.

14. Pytanie: Pakiet  nr  3  poz.  291:  Czy  Zamawiający  dopuści  przezroczysty  opatrunek
w rozmiarze 10x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.

15. Pytanie: Pakiet nr 3 poz. 292: Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 6x75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania zaproponowane rozwiązanie.

16. Pytanie: Pakiet  4 poz. 296:  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych
z zakresem korekty hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Pytanie: Pakiet 4 poz. 296: Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do
glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na
terenie  RP  okresową  weryfikację  na  szczeblu  urzędowym  pod  kątem  aktualności
posiadanych certyfikatów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymogu.

18. Pytanie: Pakiet  4 poz.  296:  Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje
i opakowania  handlowe  zawierają  niespójne,  rozbieżne  informacje  dotyczące
dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych?

Odpowiedź: Instrukcja obsługi oferowanych pasków testowych winna zawierać niezbędne
dane dotyczące ich eksploatacji oraz temperatury przechowywania.

19. Pytanie: Pakiet 4 poz. 296: Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie 4 była
hurtownia  farmaceutyczna,  co  zabezpieczy  transport  i  dostawy  pasków  testowych  do
siedziby  Zamawiającego  w  warunkach  odpowiedniej,  kontrolowanej  temperatury
i wilgotności?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostaw pasków testowych w warunkach wymaganych
dla oferowanych pasków.

20. Pytanie: Pakiet  nr  2  poz.  280-284:  Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego
o dopuszczenie  rękawic  nitrylowych,  grubości  minimalne:  na  palcu  0.12  mm,  na  dłoni
0.08 mm  oraz  na  mankiecie  0.06  mm,  siła  zrywu  przed  starzeniem  min.  8  N,  oraz
odstąpienie od wymogu spełniania normy ISO 11193-1,  ASTMD 6319 oraz parametrów
wydłużenia przy zerwaniu ≥500% przed starzeniem ≥400% po starzeniu; wytrzymałość na
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rozciąganie ≥14MPa przed / po starzeniu są to parametry nie wymagane normą europejską
EN 455?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pytanie: Pytanie do wzoru umowy: Wnosimy o zmianę § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez
dodanie do jego treści in fine: „oraz pkt. 6” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

22. Pytanie: Pytanie do wzoru umowy: Wnosimy o zmianę § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez
dopisanie do jego treści in fine: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie
i nie wymaga formy aneksu.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

23. Pytanie: Pytanie do wzoru umowy: Wnosimy o zmianę § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez
dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

24. Pytanie: Pytanie do wzoru umowy: Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego
postanowienia § 5 ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
ceny  w  przypadku  zmiany  cen  producenta  lub  w  przypadku  zmiany  w  czasie  trwania
umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim
przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

25. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 275: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności min.
2 200 ml wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 276: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności min.
2 500 ml wg ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pytanie: Pakiet  nr  1  poz.  275-276:  Czy  Zamawiający  wymaga  pieluchomajtek
posiadających  podwójne  elastyczne  przylepcorzepy  z  możliwością  wielokrotnego
mocowania  w  dowolnym  miejscu  produktu,  co  pozwala  na  optymalne  dopasowanie
pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

28. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 277-279: Czy ze względu na fakt, iż pieluchy dla dzieci nie są
wyrobem  medycznym,  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowane  pieluchy  posiadały
świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia
dla  zdrowia  człowieka  oraz  jest  przeznaczony  dla  dzieci?  Czy  Zamawiający  wymaga
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załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Tak.

29. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 277-279: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu,
Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki  posiadały udokumentowaną pozytywną opinię
użytkowników  w  postaci  Opinii  Instytutu  Matki  i  Dziecka?  Czy  Zamawiający  wymaga
załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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