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sygn. ZP/382-19/2020

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 02.12.2020 r. pod nr 759809-N-2020.

Dodane w dniu 09.12.2020 r.

1. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 275: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności min.
2 200 ml wg ISO 11948-1 i 75-110cm w obwodzie pasa pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

2. Pytanie: Pakiet nr 1 poz. 276: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności min.
2 500 ml wg ISO 11948-1 i 100-150cm w obwodzie pasa pacjenta ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

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

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

4. 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
załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takiego wymagania.

5. 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 nie precyzuje takiego wymagania.

6. Pytanie: Czy  za  dni  robocze  w  rozumieniu  wzoru  umowy  będą  uważane  dni  od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: tak.

7. Pytanie: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego
na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  ma  możliwości  doprecyzowania  minimalnej  ilości
zamawianych  wyrobów w  okresie  trwania  umowy,  w  sytuacji,  w  której  narzucane  jest
realizowanie  świadczeń  zdrowotnych  nie  objętych  pierwotna  umową  Zużycie  wyrobów
uzależnione  jest  od  zakresu  realizowanych  świadczeń  zdrowotnych  oraz  od  liczby
leczonych pacjentów.
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8. Pytanie: Czy w razie braku możliwości  lub istotnych trudności  w dostarczeniu wyrobów
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych
parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: tak.

9. Pytanie: Pytanie do wzoru umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy
zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy
Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Treść § 8 wzoru umowy dopuszcza
rozwiązanie umowy także bez podania przyczyny.

10. Pytanie: Pakiet  6,  pozycje  280-284.  Czy  Zamawiający  dopuści  rękawice  nitrylowe,
bezpudrowe, niesterylne,  chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski,  tekstura na końcach
palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne
z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie
bakterii,  grzybów  i  wirusów  zgodnie  z  EN  ISO  374-5  oraz  przebadane  na  min.
12 cytostatyków  wg.  ASTM  D6978  potwierdzone  badaniami  z  jednostki  niezależnej.
Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat.
III.  Dopuszczone do kontaktu z żywnością -  potwierdzone piktogramem na opakowaniu
oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT,
BHT,  BHA,  TMTD  -  potwierdzone  badaniem  metodą  HPLC  z  jednostki  niezależnej.
Pakowane  po  200  szt.  dla  wszystkich  rozmiarów.  Rozmiary  XS-XL  kodowane
kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wyrób o zaproponowanych parametrach.

11. Pytanie:  dotyczy 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
rozciąganie ≥14MPa przed / po starzeniu są to parametry nie wymagane normą europejską
EN 455?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza wyrób o zaproponowanych parametrach.

12. Pytanie: do wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do
niego ust. 4 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie
więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została
ona zawarta.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje treść § 1 projektu umowy bez zmian.

13. Pytanie: do wzoru umowy.  Wnosimy o modyfikację § 3 ust.  2 projektu umowy poprzez
nadanie  mu  następującej  treści:  „Cena  jest  stała  i  nie  może  ulec  zmianie  w  okresie
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje treść § 3 ust. 2 projektu umowy bez zmian.

14. Pytanie: do wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację §  ust. 1 pkt 2 projektu umowy poprzez
obniżenie przewidzianej nim kary umownej do 100,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje wysokości kar umownych zawarte w projekcie umowy
bez zmian.

15. Pytanie: do wzoru umowy.  Wnosimy o modyfikację § 5 ust.  2 projektu umowy poprzez
nadanie  mu następującej  treści:  „W  przypadku  zmiany stawki  podatku  VAT na  wyroby
będące przedmiotem zamówienia,  cena  ulegnie  zmianie  z  dniem wejścia  w życie  aktu
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prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas
wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku
nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje treść § 5 ust. 2 projektu umowy bez zmian.

16. Pytanie: do wzoru umowy.  Wnosimy o modyfikację § 5 ust.  4 projektu umowy poprzez
dodanie  do  jego  treści  in  fine:  „z  zastrzeżeniem  wyjątków  umową  przewidzianych.”
W konsekwencji czego wnosimy o wykreślnie ust. 5.

Odpowiedź:  Zamawiający utrzymuje treść § 5 ust. 4 projektu umowy bez zmian.

17. Pytanie: do wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do
niego ust. 6 o 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 utrzymuje treść § 5 projektu umowy bez zmian.
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