Warszawa, dnia 06.05.2019 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.312/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
dostawy
materiałów
medycznych
jednorazowego
użytku”
„sukcesywne
(Nr
sprawy
SPZOZ.U.312/2019) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 30.04.2019 r.
Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ:
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 wymaga zgodnie z SIWZ.

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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby dostawca materiałów do sterylizacji
posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów
sterylizacyjnych.

Pytanie nr 2
Dotyczy Parametry Techniczne:
Pakiet 10
Pozycja 1
-Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty
testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej
umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki.

-Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy.

- Czy Zamawiający odstąpi od konieczności przedstawienia opinii niezależnej jednostki notyfikowanej gdyż
testy nie są wyrobem medycznym nie ma więc konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną
jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z normą
potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może
jedynie ograniczeniu konkurencyjności postępowania.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od konieczności przedstawienia opinii niezależnej
jednostki notyfikowanej.

Pozycja 3
-Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i
usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący.

- 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: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w
języku polskim

Pozycja 4
- czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania
zamawiającego tj. 13 opakowań
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści testy pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zapotrzebowania zamawiającego.

Pozycja 5
-Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania ponieważ wymagane
parametry czasu procesu sterylizacji są nietypowe i mogą skutecznie ograniczać innym dostawcom
możliwość udziału w postępowaniu, co uniemożliwi Zamawiającemu zapoznanie się z ofertami
konkurencyjnymi pod względem jakości i ceny dla całego pakietu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozycja 6
-Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego
archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby test klasy VI był samoklejący.

-Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były
informacje w języku polskim?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku
polskim.

Pozycja 8
-Czy Zamawiający dopuści etykiety pakowane po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania
zamawiającego tj.8 opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści etykiety pakowane po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem
zapotrzebowania Zamawiającego.

Pytanie nr 3
Pakiet 11
-Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia zgodności z normą PN EN ISO 11607 cz. 2 dla
rękawów papierowych, gdyż norma ta określa wymagania dotyczące rozwoju i walidacji procesu pakowania
wyrobów medycznych. Jedynie cz. 1 w/w normy PN EN ISO 11607 określa wymagania dotyczące
materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

-Czy zamawiający dopuści rękaw o następujących parametrach: Gramatura papieru 70g/m2, Wytrzymałość
na rozdarcie w obu kierunkach 750/720 mN, przenikanie powietrza 10,29 μm/Pa*s, hydrofobowość 33S,m/Pa*s, hydrofobowość 33S,
Wytrzymałość na rozciąganie na sucho w obu kierunkach 7,4/3,9 KN/m, Folia 8 warstw, o grubości 52
mikrometrów. Przedstawione parametry bardzo niewiele różnią się od wymaganych przez Zamawiającego a
różnice nie mają wpływu na wartość użytkową opakowania.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pozycja C
-czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 120mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 120mm.

Pozycja I
-czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 75mm dł 100m oraz zakładki o szerokości 30mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 75mm dł 100m oraz zakładki o szerokości
30mm.

Pozycja J
-czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 100mm dł 100m oraz zakładki o szerokości 40mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 100mm dł 100m oraz zakładki o
szerokości 40mm.

Pytanie nr 4
Pakiet 30
Pozycja 1

-Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty
testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej
umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki.

-Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby
informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?
Odpowiedź: : Nie, Zamawiający nie wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie
były w języku polskim.

