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Znak sprawy: ZP/220/22/19 

W sprawie: dostawy wyrobów do sterylizacji dla SPSK-2 w Szczecinie. 

 

Wyjaśnienia nr 3 

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.2018.1986, 

t.j. z dn. 2018.10.16), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Pytanie 25: W związku z pojawieniem się odpowiedzi na pytania zadane do przetargu na dostawy materiałów                  

do sterylizacji zadaje pytanie kontrujące pytanie i odpowiedź nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści opisy w języku polskim na rękawach odnoszące się do zmiany koloru tylko po procesie 

sterylizacji? Informacja o kolorze wskaźnika przed sterylizacją jest wymogiem zbędnym i nie wymaganym normą. 

Jeśli kolor wskaźnika po sterylizacji jest zgodny z nadrukowanym opisem, jednoznacznie świadczy to o tym,                    

że pakiet był poddany sterylizacji.  

Wymóg Zamawiającego zawarty w odpowiedzi na pytanie nr 6 zawęża bardzo ilość firm mogących złożyć oferty. 

Jest to nieuzasadnione ograniczanie konkurencji. 

To pytanie niestety mogłem zadać dopiero teraz, gdyż w wymogach określonych w SIWZ nie było takiego 

sformułowania. 

 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie z SiWZ. 

 

Uwaga: 

Z uwagi na powyższe, zamawiający modyfikuje swoją odpowiedź na pytanie nr 6, zawarte w Wyjaśnieniach nr 1                

z dn. 19.03.2019 r. w taki sposób, że unieważnia udzieloną odpowiedź o treści: „tak, zamawiający wymaga takiej 

informacji” i udziela nowej w brzmieniu: „zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe parametry zgodnie                 

z SIWZ.” 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

   Z poważaniem, 

DYREKTOR SPSK-2 

  podpis w oryginale   

 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88  


