Data aktualizacji: 14.06.2019 r. g. 12.00

Numer postępowania: ZP/PN/07/6/2019

Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 558953-N-2019 z dnia 10.06.2019 r. zakup i dostawa materiałów
do sterylizacji. Odpowiedzi na wniesione zapytania
Pakiet 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1) oraz
utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert
atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert
różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej
cenowo. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rękawów posiadających folię 6 warstwową nie licząc kleju?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym
umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy? Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy
Pakiet 5
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do
obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2? Wymóg oznakowania normami EN 868-2, 4 nie
znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących normach dotyczących rękawów sterylizacyjnych, ponieważ norma
EN 868-2 dotyczy papieru krepowego, a EN 868-4 dotyczy torebek papierowych. W przypadku odpowiedzi
negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymogu. Odpowiedź: Wymagamy aby na
każdym rękawie umieszczone było odniesienie do aktualnie obowiązujących norm EN
SIWZ. Projekt umowy
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 2 poprzez dodanie pkt. j, k, l i ł o treści:
j.

k.

l.

l.

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę lub Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i zmiana taka będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Odpowiedź: Zgodnie z
SIWZ
wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 10% „ ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

SIWZ. Projekt umowy
Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 3 poprzez dodanie po literach a) – h) słów „ oraz j) – ł) ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
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Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 558953-N-2019 z dnia 10.06.2019 r. zakup i dostawa materiałów
do sterylizacji. Odpowiedzi na wniesione zapytania
Pakiet 5, poz. 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wyrazi zgodę w pozycji nr 2 na torebki o rozmiarze 100x150 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pakiet 5, poz. 2
Proszę o informację jaką ilość torebek w pakiecie nr 5 poz. 2 Zamawiający ma na myśli, podana ilość 10
opakowań może wprowadzać w błąd, gdyż zawartość kartonów zbiorczych u każdego producenta jest inna.
Odpowiedź: 1op=200szt
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Art. 38 Ustawa PZP

Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 558953-N-2019 z dnia 10.06.2019 r. zakup i dostawa materiałów
do sterylizacji. Odpowiedzi na wniesione zapytania
SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy
kapitałowej? Odpowiedź: Wyrażamy zgodę
SIWZ
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania
jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane
wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Dopuszczamy, nie
wymagamy
Pakiet 1, poz. 6
Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim? Odpowiedź: Wymagamy
Pakiet 1, poz. 8
Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?
Odpowiedź: Wyamagamy
Pakiet 2, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym teście zawarte były informacje w języku polskim o normie, kolorze
wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i
przydatności? Odpowiedź: Wymagamy
Pakiet 2, poz. 3
Czy Zamawiający wymaga, aby testy umieszczone były w opakowaniu strunowym ułatwiającym
przechowywanie, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?
Odpowiedź: Wymagamy
Pakiet 5, poz. 4-5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce papieru krepowanego włókniny SMS w kolorze
zielonym lub niebieskim? Odpowiedź: Dopuszczamy
Pakiet 5, poz. 1-3
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania w dwóch pozycjach (1 i 3) identycznego
asortymentu, tj. rękawów papierowo – foliowych w rozmiarze 10 cm x 200 m? Odpowiedź: Zamawiający
wykreśla z Pakietu nr 5, pozycję nr 3 (nie należy wyceniać)
Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią
udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
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