
       
DZP.3320.72.21 Zamość, dnia 12 stycznia 2022 r. 

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia  na dostawę
papierów do sterylizacji, testów, rękawów oraz materiałów zużywalnych dla Centralnej
Sterylizatorni. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zapisów SWZ:
„Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością
ISO  9001:2015  dotyczącą  sprzedaży  wyposażenia  i  sprzętu  medycznego,  sprzedaży
materiałów  eksploatacyjnych  i  środków  do  sterylizacji,  projektowania,  rozwoju,  serwisu,
walidacji  oraz  sprzedaży  oprogramowania  IT  i  pracami  projektowymi  i  budowlanymi?
Zamawiający  zyskuje  pewność,  że  oferowane  wyroby  produkowane  są  zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami i normami.”
Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zapisów SWZ:
„Czy Zamawiający  nie  popełnił  omyłki  pisarskiej  w zapisach  SWZ pkt  V.  2  wskazując,
że „oferta  musi  obejmować  całość  przedmiotu  zamówienia  oraz spełniać  wymagania
określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  W przeciwnym  wypadku  oferta  zostanie
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia”.  Taki  zapis eliminuje wykonawców,
którzy chcą złożyć ofertę na wybrane pakiety.”
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisami na str. 2 SWZ ofertę można złożyć na całość przedmiotu
zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby
części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).  Zamawiający
informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia – w danym zadaniu -
oraz spełniać wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie dot. zadania 1: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru konfekcjonowanego osobno?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 1: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie wymogu biodegradowalności?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 1: 
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  potwierdzenie  sterylności  180  dni  przez  producenta
papieru?”
Wyjaśnienie:  Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 1: wymóg o brzmieniu „okres
sterylności 180 dni potwierdzony certyfikatem jednostki zewnętrznej”  otrzymuje brzmienie:
„okres sterylności 180 dni potwierdzony deklaracją zgodności”.
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Jednocześnie zmianie ulega zapis rozdziału XII ust. 1 pkt 4) tiret czwarty:  dotychczasowy
wymóg o brzmieniu „Certyfikat jednostki zewnętrznej potwierdzający 180 – dniowy okres
sterylności – dot. zadania 1” otrzymuje brzmienie: „Deklaracja zgodności potwierdzająca 180
– dniowy okres sterylności – dot. zadania 1”.

Pytanie dot. zadania 2: 
„Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo- foliowe są wyrobem medycznym klasy I,
dla  których  nie  ma  konieczności  potwierdzenia  ich  jakości  przez  niezależną  jednostkę
notyfikowaną  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  przedstawienia  wyżej  wymaganego
dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty,  dla których zgodność z norma
potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych
i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 8: 
„Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując, że wymaga rękaw papierowo-
foliowy płaski, natomiast rozmiary dotyczą rękawa z zakładką?”
Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dokonuje  zmiany  opisu  przedmiotu  zamówienia  dla  zadania  2  poz.  8,  który  otrzymuje
brzmienie: „8. Rękaw papierowo-foliowy z zakładką 75 mm x 25 mm x 100 mb – 30 rolek”.

Pytanie dot. zadania 4: 
„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o gramaturze 64,4 g/ m2”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 4: 
„Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  wskazania  gramatury  folii.  Należy  podkreślić,
że dany  wykonawca  sprawdza  warunki  techniczne  w  określonych  parametrach  i  brak
parametru gramatury folii nie ma wpływu na jakość produktu. Wykonawca może wskazać
gramaturę całego rękawa.”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 4: 
„Czy ze względu na fakt, iż opakowania są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma
konieczności  potwierdzenia  ich  jakości  przez  niezależną  jednostkę  notyfikowaną
Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej  wymaganego dokumentu i  wyrazi
zgodę  na  złożenie  oferty  na  produkty,  dla  których  zgodność  z  norma  potwierdzona  jest
certyfikatem  producenta?  Przedmiotowy  zapis  nie  ma  podstaw  prawnych  i  służyć  może
ograniczeniu konkurencyjności postępowania.”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 5 poz. 1: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów w opakowaniach po 500 szt, takie
zapakowanie  nie  będzie  miało  wpływu na jakość produktu,  tym bardziej,  iż Zamawiający
wymaga ilość filtrów określonych w sztukach.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5 poz. 2:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów w opakowaniach po 1000 szt, takie
zapakowanie nie będzie miało wpływu na jakość produktu,  tym bardziej,  iż Zamawiający
wymaga ilość filtrów określonych w sztukach.”
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Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 5: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra w rozmiarze 115mmx230mm?”
Wyjaśnienie: Rozmiar filtrów zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 3: 
„Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  test  kontroli  dezynfekcji  termicznej  był  samoklejący,
co znacznie  ułatwi  i  usprawni  jego  archiwizację  (możliwość  wklejenia  bezpośrednio
do dokumentacji)?”
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie dot. zadania 9: 
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze 57g/m2?”
Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dot. zadania 10:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie   testu  którego  wynik  jest  w  czasie
od 1 minuty,  a  w  razie  obecności  pozostałości  zawierających  proteiny  odczynnik  zmieni
barwę na fioletową?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zadania 10:
„Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  wskazania  parametru  wykrywającego
zanieczyszczenia białkowe na poziomie 1 ug? Dany wykonawca ma określone inne parametry
techniczne w kartach charakterystyki i wymaganie przez Zamawiającego tak szczegółowego
wskaźnika (nie mającego wpływu na jakość wykonanego testu) wskazuje na produkt tylko
jednego producenta, co jest niezgodne z przepisami PZP.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 13:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  testu  emulacyjnego  typu
6 kolorometrycznego,  spełniającego  pozostałe  wymagania  Zamawiającego?  Zamawiający
w dalszym  opisie  wskazuje,  że  na  teście  wymagana  jest  informacja  w  języku  polskim
o kolorze  referencyjnym,  co  wskazuje,  że  Zamawiający  jednak  wymaga  testu
kolorometrycznego.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 15:
„Z uwagi na to, iż nazwa produktu BOWIE-DICK jest nazwą własną wyrobu, nie tłumaczoną
na język polski, czy Zamawiający może odstąpić od wymogu „informacja w języku polskim
o nazwie produktu” ? Pozostałe zapisy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Tak.
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Pytanie dot. zadania 16:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  testów  pakowanych  po  100  szt.?
Podkreślam,  że  ilość  sztuk  w opakowaniu  nie  ma  wpływu na jakość  testu,  tym bardziej,
że Zamawiający wymaga ilości określonej w sztukach.”
Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 22:
„Ponieważ  we  wskazanym urządzeniu  są  różne  filtry,  proszę  o  wskazanie  indeksu  filtra
wymaganego przez Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga filtra o indeksie PART No. 3000/04.

Pytanie dot. zadania 25:
„Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  przyrząd  posiadający  mleczną  nakrętkę,  co  nie  ma
żadnego  wpływu  na  jakość  przyrządu  i  jego  zastosowanie  zgodnie  z  wymaganiami
Zamawiającego.”
Wyjaśnienie: Tak.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin 
związania ofertą:
- nowy termin składania ofert to 18 stycznia 2022 r. godz. 11:00
- nowy termin otwarcia ofert to 18 stycznia 2022 r. godz. 12:00

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 lutego
2022 r. (30 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert.

Małgorzata Popławska
/-/

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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