Golub-Dobrzyń, dn. 14.08.2018r.

Numer sprawy: DTZ.382.21.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, produktów i wyrobów jednorazowego
użytku.
W związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi:
Zapytanie 1
- 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:
- Zamawiający wyraża zgodę.
Zapytanie 2
- Załącznik nr 2
Czy Zamawiający może uściślić czy ma na myśli myjkę dla pacjenta nasączoną środkiem myjącym, czy
też suchą?

Odpowiedź:
- Myjka sucha.
Zapytanie 3
- Załącznik nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki w formie rękawicy wykonanej z włókniny typu
Molton o gramaturze 80gsm?

Odpowiedź:
- Myjka wykonana z obu stron z włókniny, gramatura od 80-100g/m2
Zapytanie 4
- Dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do
grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odpowiedź:
- Zamawiający wyraża zgodę.
Zapytanie 5
- Pakiet 2, pozycja 1
Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i
osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej
wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z
włókniny 100g/m2 ?
Odpowiedź:
- Myjka wykonana z obu stron z włókniny, gramatura od 80-100g/m2

Zapytanie 6
- Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie
działa drażniąco na skórę pacjenta?
Odpowiedź:
- Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie
Zapytanie 7
- Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie
prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?
Odpowiedź:
- Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.
Zapytanie 8
- Pakiet 2, pozycja 1
Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga myjki pokrytej poziomymi paskami mydła
o neutralnym pH, które aktywuje się przy użyciu wody, czy też myjki bez środka myjącego?
Odpowiedź:
- Zamawiający wymaga myjki bez środka myjącego.
Zapytanie 9
- Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
- Zamawiający dopuszcza myjki pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Zapytanie 1
-Dotyczy załącznika nr 8
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby wewnętrzne opakowanie posiadało
perforowany worek i zaakceptowanie rozwiązania, w którym worek stanowi otwartą kieszeń.
Chcemy jednocześnie podkreślić, że żadne normy dla procesu produkcyjnego tego typu wyrobów
medycznych, nie nakładają obowiązku, żeby wewnętrzne opakowanie wyrobu sterylnego,
posiadało perforację, ponieważ to producent decyduje o tym, jaką zastosuje metodę, zapewniając
najbardziej optymalne warunki dla sterylizacji tlenkiem etylenu oraz poprawnej degazacji
wyrobu
Odpowiedź:
- Zamawiający odstępuje od wymogu, aby wewnętrzne opakowanie posiadało perforowany
worek. Modyfikacja SIWZ.
Zapytanie 1
- Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 8
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,
jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie
wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o
braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej
złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z
ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również
potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku

postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego
oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:
- Zamawiający wyraża zgodę.
Zapytanie 1
- Dotyczy Formularza Oferty
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i
cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę (usunięcie pozostałych pakietów)?
Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź:
- Zamawiający wyraża zgodę.
Zapytanie 1
- Dot. §6 ust. 4b projektu umowy
Zwracamy się o modyfikację zapisu na:
b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w
przypadku powtarzającego się dwukrotnego kolejnego opóźnienia w wykonaniu zamówienia lub w
załatwieniu reklamacji albo, jeśli narusza inne obowiązki wynikające niniejszej umowy.

Odpowiedź:
- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Zapytanie 1
-Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 6 pozycje 3,5,6 i utworzy pakiet 6A, co pozwoli na
zwiększenie konkurencyjności?
Odpowiedź:
- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych , Zamawiający modyfikuje treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że:
1. Wykreśla się dotychczasowy zapis załącznika nr 8 o następującej treści:
Załącznik nr 8
Lp.
1

Asortyment

J.m

Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z całkowicie szt.
zagiętej końcówki Yankauer 4,6/6,5 mm z 4 otworami
odbarczającymi, oraz drenu odpornego na zapadanie się pod
wpływem podciśnienia ( twardość Shore A 74) z podłużnym
użebrowaniem na zewnętrznej stronie, doklejanym łącznikiem
żeńskim od strony ssaka, długość 210 cm, średnica 24 CH,
pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy z perforacją
oraz zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe.
RAZ E M

Ilość
500

Cena jed. Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto
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