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Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Usługa sterylizacji i dezynfekcji narzędzi 
medycznych,  bielizny  szpitalnej  oraz  innego  asortymentu  medycznego  wraz 
z transportem  dla  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.o.”,  ogłoszonego 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017 pod nr 503059-N-2017.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zadane w trakcie postępowania:

15.05.2017 r.
1. Pytanie:   Proszę o podanie opisów produktów do dezynfekcji.

Odpowiedź: Zgodnie  z  cz.  VIII  pkt  4.2.  po stronie Wykonawcy jest  wykazanie środków 
dezynfekcyjnych  do  wykonania  usługi  objętej  przedmiotem  zamówienia.  Zamawiający 
nie wskazuje  konkretnych  środków  dezynfekcyjnych  do  wykonania  usługi, 
gdyż przedmiotem zamówienia nie jest dostawa środków dezynfekcyjnych, a kompleksowa 
usługa dezynfekcji narzędzi medycznych i innych wyrobów medycznych Zamawiajacego. 
Dotychczas  w  ramach  własnej  działalności  Zamawiający  do  dezynfekcji  używał: 
2% Sekusept Aktiv, 05% Aniosyme DD1, Anioxyde 1000 oraz Aniosyme DLT Pus.

25.05.2017 r.
2. Pytanie:   dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt 13 oraz projekt umowy § 7 pkt 1: 

W związku z faktem, iż dokumentacja procesowa dot. sterylizacji jest dokumentem bardzo 
obszernym oraz faktem, że odpowiedzialność za poprawny przebieg procesu spoczywa 
na Wykonawcy,  prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentacji  za każdy 
miesiąc i dopuszczenie możliwości przekazywania jej na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wskazanego w pkt 13 Załącznika nr 1a 
do SIWZ -  „Opis przedmiotu zamówienia”  oraz w § 4 pkt  13 Załącznika nr  6 do SIWZ 
„Projekt  umowy”  -  dot.  przekazywania  Zamawiającemu  za  każdy  miesiąc  kopii 
dokumentacji procesowych. 

Zamawiający modyfikuje treść ww dokumentów w tym zakresie w następujący sposób: 
„Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzać  i  przekazywać  Zamawiającemu  zestawienia 
protokołów zdawczo-odbiorczych za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem rodzajów i ilości 
pakietów.  Po  pierwszym  miesiącu  wykonywania  usługi  Wykonawca  jest  zobowiązany 
dostarczyć  Zamawiającemu  kopię  dokumentacji  procesowej  za  dany  miesiąc, 
w pozostałych  przypadkach  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  żądania 
udostępnienia od Wykonawcy kopii ww dokumentacji na każde wezwanie. 
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3. Pytanie:   dot. formularza cenowego:

Czy  Zamawiający  odstąpi  od  załączonego  do  postępowania  formularza  na  rzecz 
przesłanego cennika (załączony do pisma), który zawiera wszystkie potencjalne wielkości 
opakowań oraz pełną ofertę dotyczącą zestawów narzędziowych. Zaproponowany przez 
Zamawiającego cennik jest  niepełny i  do tego niejednoznaczny co utrudnia wiarygodną 
wycenę postępowania. Dodatkowo wprowadzenie do cennika pozycji, których Szpital nie 
posiada na dzień dzisiejszy dopuszcza w trakcie trwania postępowania na dopasowanie 
narzędzia  pojedynczego  czy  też  zestawu  narzędzi,  który  ma  większą  liczbę 
instrumentarium  w  składzie  od  proponowanej  przez  Zamawiającego  liczby  tj.:  <70, 
do rozszerzonego cennika.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące sporządzenia oferty w tabeli 
stanowiącej Załącznik nr 1b do SIWZ. Wszystkie wielkości opakowań, przewidywane do 
stosowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w pozycjach tabeli 
asortymentowo-ilościowej.  Zamawiający,  zgodnie  z  posiadaną  wiedzą,  nie  przewiduje 
stosowania opakowań w innych wielkościach niż wymienione. Zastosowanie zunifkowanej 
tabeli  asortymentowo-ilościowej  stanowi  warunek  prawidłowego  porównania  i  oceny 
złożonych w postępowaniu przetargowym ofert.
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