Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72,
70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin, 07.06.2016 r.
Znak sprawy ZP/220/43/16
w sprawie: dostawy materiałów do sterylizacji dla SPSK-2.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:
Pytanie 1: Zadanie 4 pozycje 1 i 3: Czy z uwagi na brak możliwości wykazania wpływu stawki VAT na cenę
jednostkową netto, Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku lub za opakowanie dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym
ceny wynikowej i nie będzie umieszczana na fakturze podczas realizacji umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ceny winny być podane zgodnie z zapisem SIWZ pkt XVI ppkt 8.

Pytanie 2: Zadanie 4 pozycja 1: dla zaoferowanego asortymentu Wytwórca nie wystawił deklaracji zgodności
z dyrektywą odnoszącą się do wyrobów medycznych. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie w ofercie
stosownego oświadczenia?
Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie żądania wyrobów medycznych
dla wyrobów oferowanych w zadaniu 4, poz. 1 (wycofanie niniejszego wymogu).

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 10 ust. 1a wzoru umowy słowa „w wysokości 50 zł za każdy
dzień opóźnienia” zostały zastąpione słowami „w wysokości 2% wartości towaru niedostarczonego w terminie
za każdy dzień opóźnienia”?
Uzasadnione jest, aby kara umowna za opóźnienie w dostawie była naliczana od wartości towaru
niedostarczonego w terminie. Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej mogłaby okazać się
niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie , a nawet mogłaby znacznie
przewyższać tę wartość.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.

Wykonawca II:
Pytanie 4: dotyczy Zadania 1, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość
zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. W przypadku zaoferowania taśm w rolkach o dł. 50 mb
należy zaoferować 77 rolek.
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Pytanie 5: dotyczy Zadania 1, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk?
Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Jednocześnie zamawiający wymaga, by nie przeliczać
wielkości zapotrzebowania – jednostką miary pozycji 3 zadania 1 jest sztuka i tak należy złożyć ofertę.

Pytanie 6: dotyczy Zadania 2, pozycja nr 1: prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu.
Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: dotyczy Zadania 2, pozycja nr 6-7: prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu.
Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: dotyczy Zadania 2, pozycja nr 6-7: czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto
(niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe, tj. 500 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: dotyczy Zadania 4, pozycja nr 1-2: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto
(niepełne grosze) Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za rolkę, tj. 500 sztuk etykiet?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: dotyczy Zadania 1, zadania 2, pozycja 1, 3, 5-8, zadania 4, pozycja 1: Asortyment zaoferowany
we wskazanych pakietach nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010 r. (Dz. U. nr 107, poz. 679/2010). Testy chemiczne, etykiety ze wskaźnikiem itp. nie zostały
sklasyfikowane jako wyroby medyczne stąd żądanie Zamawiającego, by stanowiły wyroby medyczne jest
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne
oświadczenie oraz deklarację zgodności wystawioną przez producenta wyrobu.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie żądania wyrobów medycznych dla
wyrobów oferowanych w zadaniu 1, zadaniu 2 poz. 1, 3, 5-8 oraz w zadaniu 4 poz. 1 (wycofanie niniejszego
wymogu).

Pytanie 11: dotyczy wzór umowy § 10 pkt 1a: uprzejmie prosimy o zmianę wysokości przewidzianych kar
na „…1% wartości zamówionej partii wyrobów za każdy dzień opóźnienia”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: dotyczy wzór umowy § 10 pkt 1 c: uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „w przypadku odstąpienia
przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań bądź rozwiązania umowy w całości
bądź w zakresie poszczególnych zadań przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) z przyczyn
leżących po stronie Sprzedającego – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź
poszczególnego zadania.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 13: dotyczy Zadania 1, pozycja nr 3: uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych
do sterylizacji plazmowej o minimalnym terminie ważności w momencie dostawy do Zamawiającego – 12 msc.
Testy biologiczne ze względu na obecność żywych mikroorganizmów charakteryzują się znacznie krótszym
terminem przydatności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca III:
Pytanie 14: zadanie nr 1, poz. 1, 2, 3: w celu podniesienia bezpieczeństwa i łatwiejszej interpretacji wyników
czy Zamawiający wymaga aby wskaźniki chemiczne znajdujące się na testach przebarwiały się z koloru różowego
na niebieski?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15: zadanie nr 2: czy Zamawiający umożliwi w pakiecie numer 2 złożenie oferty na pojedyncze pozycje?
Pakiet w obecnej formie stanowi dużą wartość dla Zamawiającego i pozwala złożyć ofertę tylko jednej firmie – 3M
Poland. Mając na uwadze uzyskanie dużych oszczędności dla Zamawiającego nasza prośba jest wysoce
uzasadniona.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16: zadanie nr 2, poz. 1: czy Zamawiający wymaga aby test miał długość min. 10 cm? Czy w celu
ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku
polskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: zadanie nr 2, poz. 8: czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty pakietu Bowie dicka jednokrotnego
użytku, symulującego pakiet porowaty, nowej technologii ze wskaźnikiem typu 1 na etykiecie zewnętrznej
informujący czy pakiet został poddany sterylizacji czy nie, bez arkusza wczesnego oznaczania?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18: pakiet nr 3 poz. 5: czy Zamawiający wymaga aby substancja wskaźnikowa koloru niebieskiego
w kształcie koła umieszczona była na metalowej płytce?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyrobu zgodnego z opisem zawartym w SIZW i załącznikach do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:
1. w punkcie III SIWZ wykreśla podpunkt 3 i wprowadza nowy w brzmieniu:
„3. Żądanie wyrobu medycznego:
Zamawiający wymaga, by wyroby oferowane:
- w zadaniu nr 3, poz. 1-2, 4-5, 7-8,
- w zadaniu nr 5
stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 876) i by były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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Żądanie wyrobu medycznego nie dotyczy:
- zadania nr 1,
- zadania nr 2,
- pozycji 3 i 6 w zadaniu nr 3,
- zadania nr 4.”

2. we wzorze umowy – § 2:
- wykreśla zapis: „NIE DOTYCZY: pozycji 2 i 4 w zadaniu nr 2, pozycji 3 i 6 w zadaniu nr 3, pozycji 2-4
w zadaniu nr 4”,
- wprowadza nowy zapis w brzmieniu: „NIE DOTYCZY: zadania nr 1, zadania nr 2, pozycji 3 i 6 w zadaniu nr 3,
zadania nr 4”.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

…………………………………
DYREKTOR SPSK-2
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