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Dz. Z. P. 15/13/17

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni i
Dezynfektorni
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, Zamawiający,
Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poźn. zm.) udziela wyjaśnień oraz na podst. art. 38
ust. 4 ustawy dokonuje stosownych zmian treści SIWZ.
Zestaw 1
Pytania z dnia 31 .05.2017r.
Dotyczy zapisów SIWZ:
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 nie wyraża zgody, zgodnie z zapisem art. 24 ust. 11 ustawy –Pzp oraz rozdz. XI pkt. 5.6 SIWZ ,Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
- Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Dotyczy Części nr 1, poz. 6
1. Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm.
2.

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących
norm potwierdzających klasę testów?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów.

3.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na
etykiecie były w języku polskim?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim.
Dotyczy Części nr 1, poz. 10
1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma na myśli samoprzylepny test kontroli dezynfekcji.
Odpowiedź:
Tak, samoprzylepny test kontroli dezynfekcji.
W załączeniu formularz asortymentowo - cenowy po uwzględnieniu zmian w części nr 1 poz. 6 i 10 .
Zestaw 2
Pytania z dnia 31 .05.2017r.
Dotyczy części 8 poz. 2:
1. Czy Zamawiający pozwoli w części 8 pozycji 2 na zaoferowanie chusteczek gotowych do użycia w opakowaniu typu wiaderko
konfekcjonowanych po 225 sztuk, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w części nr 8 pozycji 2, chusteczki gotowe do użycia w opakowaniu typu wiaderko konfekcjonowane po 225 sztuk. Wyceny
należy dokonać zgodnie z konstrukcją formularza asortymentowo - cenowego w taki sposób, aby zachować ilość wymaganą i wskazaną przez
Zamawiającego.
Pytania z dnia 31 .05.2017r.

Zestaw 3

Dotyczy pakietu 8 poz. 2
Czy
Zamawiający
dopuści
w
w/w
pozycji
chusteczki
bezalkoholowe
typu
Mikrobac
bez
alkoholi
i aldehydów, służące do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, szczególnie głowic sond USG, zawierający Chlorki benzyl-C12-18alkyldimethylammonium 4 mg/g; chlorki didecyldimethylammonium 4 mg/g. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy (HBV, HC, HIV, ), aktywne
wobec norowirusa murine (MNV) Polyoma, Rota w czasie do 1 minuty. Chusteczki wykonane z materiału PET o gramaturze 60 g/m2, wymiary
chusteczki: 180 x 200mm w opakowaniach typu flow-pack, w ilości 80 sztuk. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.?
Dodatkowe uzasadnienie: w/w chusteczki były już używane w Państwa placówce i zdobyły szerokie uznanie personelu medycznego.
W przypadku wyrażenia zgody , prosimy o wyodrębnienie w/w pozycji do samodzielnego pakietu oraz o określenie ilości opakowań, które należy wycenić.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem udzielonej powyżej odpowiedzi na zapytanie w zestawie 2 .
Zestaw 4
Pytania z dnia 31 .05.2017r.
Część 8 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu, przeznaczonego do manualnego przygotowywania
narzędzi i endoskopów, opartego na bazie kompleksu trój-enzymatycznego oraz substancji powierzchniowo czynnych. Spektrum: B - EN 14561,V(HBV,
HCV, HIV, vaccinia), F - EN 13624 – 15 minut. Wyrób medyczny przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, stężenie 0,5 % (5 ml/l),
Opakowanie 5L.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Część 8 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niskoalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych
o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania : strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół
kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm, nasączone są preparatem o następującym składzie: Propan-2-ol, Ethanol.
Spektrum: B, F, TBC(M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40 , Adeno, Noro) w czasie do 15 minut . Opakowanie 100 sztuk z odpowiednim
przeliczaniem zamawianych ilości.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem udzielonej powyżej odpowiedzi na zapytanie w zestawie 2 .
W związku z powyższym zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin
składania ofert do dnia 9.06.2017r. godz.9.00.
Otwarcie ofert nastąpi 9.06.2017r. godz. 9.30.
Zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, w związku z czym Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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