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Katowice, dnia 19.09.2017r. 

 
 
                                           

WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ddoossttaawwęę   sspprrzzęęttuu  ddllaa  CCeennttrraallnneejj   SStteerryylliizzaattoorrnnii..                

 Nr sprawy:  ZP – 17 – 090 BN. 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi : 

 

Dotyczy Pakietu Nr 3 

Pytanie 1) Dotyczy Pozycji Nr 1. Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające 5-cio warstwową folię 
(wliczając warstwę kleju)? Oferowane rękawy charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 2) Dotyczy Pozycji 1. Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 150 – 190
0
C? 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3). Dotyczy Pozycji 2. Uprzejmie prosimy o wydzielenia wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. 
Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 3 poz. 1 – Bariery sterylnej foliowo-
papierowej płaskiej? Proponowane rozwiązanie wiąże się co prawda z technicznymi trudnościami dla 
Zamawiającego, gdyż wymaga oddzielnego oceniania dodatkowego pakietu, jednakże wynikająca z tego 
korzyść ekonomiczna, polegająca na przystąpieniu do postępowania również producentów i wyłącznych 
dystrybutorów, oferujących ceny zdecydowanie niższe niż pośrednicy (hurtownie), wydaje się być 
istotniejsza, niż ewentualne niedogodności techniczne? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, 
dodatkowy podział przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 5) Czy Zamawiający oczekuje, aby na barierze sterylnej umieszczone było odniesienie do 
obowiązujących norm tj. EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2. Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokładnie 
określił swoje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 6) Czy Zamawiający wymagając, aby oferowane opakowania medyczne były zgodne z normami EN 
868 i ISO 11607 oczekuje zgodności z  normami  EN 868-3, EN 868-5 i EN ISO 11607-1,2 potwierdzoną 
oświadczeniem niezależnej jednostki notyfikowanej, co gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe 
normy? Pytanie związane jest z faktem pojawiania się w ofertach produktów, które są nieprawidłowo 
oznakowane, tj. w sposób mogący wprowadzać w błąd użytkownika, poprzez umieszczanie na produkcie 
informacji o spełnieniu wymagań norm, które nie dotyczą tych produktów. Odp. Zgodnie z SIWZ. 
Zamawiający dokładnie określił swoje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.  

Pytanie 7) Dotyczy Pakietu nr 2. Czy zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycje numer 2 i utworzyć osobny 
pakiet? Prośbę motywujemy faktem, iż dostępność na rynku opakowań z poliolefinu jest bardzo ograniczona. 
Wyłączenie tego produkty spowoduje, iż zwiększą Państwo konkurencyjność w zakresie włókniny znajdującej 
się w pozycji 2. Pakiet 2? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na inny, dodatkowy podział przedmiotu 
zamówienia 

Pytanie 8) Dotyczy Pakietu nr 3. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od zapisu „każda rolka rękawa 
pakowana osobno”? Odp. Nie, zgodnie z SIWZ. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Pytanie 9). Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: 
„W przypadku braku realizacji w całości lub części zamówienia przez Wykonawcę, powstania zwłok 
 w realizacji zamówienia lub nie dokonania wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminach 
określonych w § 1 pkt. 2 i 6 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w 
wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub wadliwego przedmiotu umowy – za każdy 
dzień zwłoki. Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy”. Odp. Zamawiający nie 
wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 10) Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 3 ust. 4 użytego określenia „opóźnienia” 
określeniem „zwłoki”? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 11). Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 4 poprzez wykreślenie słów: „przy czym taka 
zmiana ceny może dotyczyć tylko obniżenia ceny przedmiotu zamówienia.” ? – pozostawienie takiego 
zastrzeżenia, przy 24 miesięcznym okresie obowiązywania umowy może grozić rażąca strata dla wykonawcy. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w projekcie umowy.  

Pytanie 12) Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 10 i 11. Czy Zamawiający dopuści taśmy o większej szerokości niż 
15mm np. 19 mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza nie wymaga. 

Pytanie 13). Dotyczy Pakietu nr 1 Pozycja 5,6,14,15,16. Czy Zamawiający dopuści na powyższe produkty 
zamiast wymaganego certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej- oświadczenia producentów 
o zgodności z normami. Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że wielu producentów nie posiada 
wymaganych dokumentów. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

Pytanie 14). Dotyczy Pakietu nr 4 Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści na powyższe produkty zamiast 
wymaganego certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej- oświadczenia producentów o zgodności 
z normami. Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że wielu producentów nie posiada wymaganych 
dokumentów. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

Pytanie 15) Dotyczy Pakietu nr 4 Pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści produkt spełniający normę  
ISO 11140 – 6 ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

Pytanie 16) Dotyczy zapisów 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? Odp. Zgodnie z SIWZ – podstawa prawna art. 24 ust. 11 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

Pytanie 17) Dotyczy parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści deklarację producentów 
o spełnieniu wymaganych norm zamiast certyfikatów niezależnych jednostek notyfikowanych, jeśli chodzi 
o testy? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

 

 

 

 

 

 

   

 Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach 

                                                                                Dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


