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Wszyscy nabywcy SIWZ

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Materiały eksploatacyjne do sterylizacji – 4 zadania
(nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/41/12) – wpłynęły zapytania w związku z powyższym
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Pytania
1. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 3: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu
przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację
notyfikowaną z uwagi na to, iż stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza
przepis art. 30. ust. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który w swej części
zobowiązuje Zamawiającego między innymi do opisywania przedmiotu zamówienia z
zachowaniem Polskich Norm. Z uwagi na to, że przedmiotem tego zadania są jedynie testy
diagnostyczne, a nie produkty medyczne Wykonawca obowiązany jest formułować swe
wymogi w zgodzie z normą ISO 11140,. która w całej swej treści nie przewiduje w
żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedycznych przez niezależne
jednostki notyfikowane. Dowodem na powyższe jest fakt, iż żaden podmiot niezależny
uprawniony w Polsce do certyfikacji nie podejmuje się przeprowadzenie certyfikacji
produktów objętych niniejszym zadaniem.
Nadto ważne jest wskazać, iż z uwagi na powszechnie znany fakt, iż wymagane przez
Zamawiającego przedmiotowe potwierdzenie posiada w Polsce tylko jeden Wykonawca ,
zatem formułowanie przez Zamawiającego treści SIWZ., o takim wymogu powoduje, iż
Wykonawca zostaje przez Zamawiającego wykreowany w tym zadaniu na uczestnika o
przymiocie monopolisty w dostawie usług objętych tym zadaniem. Takie postępowanie
Zamawiającego uniemożliwia większości uczestników złożenia ofert nawet do
kilkudziesięciu procent niższych., czym zaprzecza kryterium zawartego w pkt. 14.1.,
SIWZ., ogłoszonego postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednakże doprecyzowując
dokument potwierdzający klasę , wydany przez niezależna jednostkę notyfikowana
musi dołączyć wraz z pierwszą dostawą , zaś na etapie składania ofert Wykonawca
składa stosowne oświadczenie.
Siedziba: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89,
Recepcja: (+ 48 22) 321- 12 - 00; sekretariat (+48 22) 321-14-00; fax (+48 22) 321-14-06
Regon: 016441803 NIP: 527-21-07-418, KRS: 0000093382
Konto: PEKAO S.A. XIII Oddział w Warszawie: 14 1240 2034 1111 0010 1547 6334.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Laboratoryjna i Medyczna,
Poradnie: Górczewska 89; Pawińskiego 2, Nowogrodzka 62A; Grochowska 278, Śliska 5
Poradnia Psychologii Pracy: Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10, Szpital Opieki Krótkoterminowej: Górczewska 89.

2. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250
sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Tak dopuszcza się.
3. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści testy wsadu spełniające
wymogi SIWZ w opakowaniu 1000 sztuk plus przyrząd przy odpowiednim przeliczeniu
wymaganej ilości. Oferowane przyrządy posiadają stosowne dokumenty potwierdzające
możliwość przeprowadzenia z ich użyciem 1000 testów.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga 400 testów a sposób
konfekcjonowania nie wpływa na porównanie ofert.
4. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści testy zmieniające zabarwienie
po procesie z koloru żółtego na czarny.
Odpowiedź: Tak dopuszcza się.
5. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści taśmę o szerokości 19mm?
Odpowiedź: Tak dopuszcza się taką tolerancję.
6. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu
równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym
opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją pakowany
po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
7. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 7 i 8: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych
pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment należy do grupy produktów kontrolujących
proces mycia i dezynfekcji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni
udział w Pakiecie innym oferentom.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

8. Dotyczy Zadanie nr 2 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500
sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Tak dopuszcza się.
9. Dotyczy Zadanie nr 3 pozycja 13-15: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych
pozycji do oddzielnego Pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i
zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
10.
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1, punkt 3): Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na:
„za opóźnienie w dostawie towaru wolnego od wad lub braków stwierdzonych przy
odbiorze towaru w wysokości 0,2% wartości brutto towaru reklamowanego za każdy dzień
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Zestaw II
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Pytanie
1. Zadanie 2, poz.3. Testy do kontroli procesów sterylizacji powinny być łatwe i
jednoznaczne w interpretacji, tak aby personel nie miał wątpliwości w odczytywaniu
wyniku, zatem czy Zamawiający wymaga aby na testach nadrukowany był kolor
referencyjny przebarwienia testu? Takie rozwiązanie nie daje wątpliwości w interpretacji
wyniku kontroli procesu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zestaw III
Pytania
Dotyczy Zadania nr 3:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do
sterylizacji (Poz. 1-8) 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: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego zadania poz.
1-8. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Wykonawca/y mogą zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 20.12.2012 r.
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ powołując
się na art. 38 ust. 1 Ustawy.

2. Czy Zamawiający w poz. Nr 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości
zakładki 60mm?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
3. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności
powietrza 11.4 µm/Pa*s?
Odpowiedź: Nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o niezwilżalności wodą
40 s?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.
5. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na
rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7.2 kN/m, w kierunku poprzecznym
3.8 kN/?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o temperaturze
zgrzewania 180-220 oC?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
Zestaw IV
Pytania
1. Zadanie 3 pozycje 1-8: (parametry techniczne): Czy Zamawiający dopuści rękawy
papierowo-foliowe o parametrach:
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- (papier) wytrzymałość na przepuklenie na mokro 70 kPa,
- (papier) niezwilżalność wodą 28 sekund,
- (papier) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,6 kN/m,
w kierunku poprzecznym 0,8 kN/m,
- i folii zgrzewalnej w temperaturze 165-190⁰C?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
2. Zadanie 3 pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści kosz sterylizacyjny o wymiarach
585x395x100mm?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Zadanie 3 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści kosz sterylizacyjny o wymiarach
585x395x195mm?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.
4. Zadanie 3 pozycja 16: Czy Zamawiający dopuści przeźroczyste osłonki o szerokości
szczeliny na ostrza 10mm lub 25mm?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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