Maków Mazowiecki 08.01.2019
Przetarg znak: 1/2019 ( MATERIAŁY DO STERILIZACJI)

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy
się z pytaniem:

Dotyczy Pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do
sterylizacji (Lp. 1 - 8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu
umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod
względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie
złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru
oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odp. Nie
2. Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści do oceny rękaw papierowo foliowy z zakładką
o wymiarach 35cm x 100m lub 40cm x 100m zamiast 38cm x 100m?
Odp. Tak
Pakiet nr 1, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek składający się z (tak jak wymaga Zamawiający):
dwustronnej szczotki do czyszczenia zaworów śr. 52/11 mm dł. 156 mm – 6 szt., szczotki
nylonowej śr. 2x100x300 mm – 3 szt., 3x100x300 mm – 3 szt., 5x100x300 mm – 3 szt.,
5x80x405 mm – 6 szt., 2,5x50x610 mm – 3 szt., 10x50x405 mm – 6 szt., szczotki do
czyszczenia zabrudzeń dł. całkowita 235 mm dł. szczotki 75 mm – 10 szt.
i dodatkowo
szczotek nylonowych: 5x100x610 mm- 3szt, 10x100x610 mm-3 szt., szczotki do mycia:
175x25 i 35 mm – 6 szt.?\
Odp. Tak
Pakiet 2:
Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza równie zaoferowanie rękawów o
gramaturze papieru sterylizacyjnego 60 g/m2?
Odp. Tak

Pakiet 2:
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart danych technicznych
rękawów potwierdzających gramaturę papieru oraz folię co najmniej 6-warstwową?
Odp. SIWZ
Pakiet 3 poz. 7-11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu?
Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie,
na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z
pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne
gospodarowanie finansami publicznymi.
Odp. Nie
Pakiet 3 poz. 3, 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
pakowanego w opakowania a`100 szt?

zaoferowanie

papieru

do

sterylizacji

Odp. Tak
Pytania dot. projektu umowy:
1.

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp. Tak

2.

Zważywszy na treść § 1 ust. 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości
wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji
oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w
wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości
zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet
jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W
wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie
można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą,
nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą
dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem
zamówienia”.
Odp. SIWZ

3.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 1 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny jednostkowe
netto, jeżeli wskutek nadzwyczajnej zmiany stosunków utrzymywanie dotychczasowych
cen groziłoby jednej ze stron rażącą stratą; zmiana cen wymaga zgody obu stron w
formie aneksu do umowy”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby
zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował
możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w
szczególnych okolicznościach np. gwałtownej inflacji lub gwałtownej zmiany kursów
walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić
podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. SIWZ
4.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości
brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto
umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od
wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W
przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej
części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości
niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższyć wartość
niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu
art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Odp. SIWZ

5.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o
następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający
pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe
jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został
wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej
wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli
uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy,
które są niekorzystne dla obu stron.
Odp. SIWZ

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?
Odp. SIWZ
2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat
systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. SIWZ

Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet nr 2 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści rękaw w wymiarach 40cmx100?
Odp. Tak

Pakiet nr 2 poz. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: rękaw typu ULTRA zawierający następujące
parametry:
System bariery sterylnej jest zgodny z EN ISO 11607-1 i EN 868-5.
Nowa porowata substancja Polyolefin ULTRA® wraz z nową, odklejalną folią tworzą

cztery razy bardziej odporne na perforacje, bezpieczne opakowanie materiałów
sterylnych. Polyolefin i folia połączone są 3-kanałowym zgrzewem fabrycznym,
którego wytrzymałość wynosi 6 Nm. Laminat foliowy wykonany z 6-warstwowego
kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50μm, oraz polyolefin o gramaturze
93g/m2, zastosowany w opakowaniach ULTRA® zamiast papieru, gwarantują
wyjątkową łatwość otwierania przez odklejanie, całkowicie eliminując ryzyko
pylenia. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi
tnących, zapewniając aseptyczność. Dodatkowo ich wysoka porowatość pozwala
na dobra penetracje środka sterylizującego i usprawnia proces suszenia.
Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM i EO
typ 1.
Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 130-150°C i jest uzależniona od parametrów
technicznych stosowanego urządzenia.
Nowe opakowania ULTRA® posiadają certyfikaty niezależnej jednostki
notyfikowanej potwierdzającej szczelność mikrobiologiczna.

O wymiarach 21cmx70m z odpowiednim przeliczenie zapotrzebowania Zamawiającego tj. 3 szt?

Odp. Nie

