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Dotycry: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrotlów medycznych i nie medycznych.

Lp Pytanie Odpowiedź
1 Pakiet nr 48 poz. la:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr
oddechowy o objętości oddechowej 150ml - 1500ml ? PozostŃe parametry
zgodnie zSWIZ.

Dopuszcza

2 Pakiet nr 48 poz. lb:
Czy Zamawiający wytazi zgodę na zaoferowanie jako równowazny filtr
bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny zv,rymiennikięm ciepła i wilgoci, objętośó
oddęchowa 1 5 0 - 1 5 0 0m 1, masa ż4 g, przestrzęń martw a 7 7 m|, wy dzie lony
wymięnnik ciepła i wilgoci,,piankowy (gąbkowy)", port kapno z koreczkiem ?

Dopuszcza

J PAKIET 32o porycja 1c:
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemnośęi 0,7L? Pojemniki o nieznacznie
większej pojemności nie mają wpĘrvu na swoją funkcjonalnośó oraz jakośó
przeprowadzanych procedur medycznych. Większa pojemnośó jest zaletą, gdyż
porlva|a na umieszczenie większej ilości odpadów medycznych. Pragniemy
nadmienió, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany
dopuśció rozwiązania równowazne lub lepsze z opiryłvanym. Nadto dopuszczenie
pojemnika o pojemności 0,7L pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo ofeĘ,
na azym powinno zalężęó Zamawiającemu.
w razie odmowy" żądamy wyiaśnie

Dopuszcza nie wymaga

przemawiaia cy ch za stanowiskięm Zamawiaiącęgo
4 PAKIET 32, porycja ld:

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 1,0L średnicy pojemnika: l02
mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna średnica wynosi 140 mm?
Pojemniki na odpady medyczne o nieznacznie większych wymiarach nie mają
wpĘ.wu na swoją funkcjonalnośó oraz jakość przeprowadzanych procedur
medycznych. Szczególnie, że proponowany asoĄment jest ,,większy" od
oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że przewidyrvany odpad medyczny się
nie zmieści. Pragniemy nadmienió, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP,
Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równowazne. Nadto
dopuszczenie powyzej opisanego pojemnika ponvoli na złożęnię korzystniejszej
cenowo ofęrry, na czym powinno zalężęó Zamawiająceml.
W razie odmowy" żądamy wyjaśnięnia meĘWorycznych i uąltkowych areumentów.
przemawiaiący ch za stanowiskiem zamawiai ace go.

Dopuszcza nie wymaga

5 PAKIET 32o porycja le:
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności ż,OL, wysokości 230 mm, oraz
średnicy pojemnika: 105 mm podstawa rozszerzający się ku górze, gdzie górna

śrędnica wynosi 140 mm? Pojemniki na odpady medyczne o nięznacznie większych
wymiarach nię mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość
przeprowadzanych procedur medycznych. Szczególnie, że proponowany
asoĄment jest ,,większy" od oczekiwanego, więc nie istnieje zagrożenie, że
przewidywanv odpad medyczny się nie zmieści. pragniemy nadmienió, żę zTodnie

Dopuszcza nie wymaga



art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zama,wiający jest obowiązany dopuśció rorwiązania
równowazne. Nadto dopuszczenie powyźej opisanego pojemnika poavoli na
złożenie korąustniejszej cenowo ofeńy, na czlm powinno za|ężeć zunawiającemu.
w razie odmowy. żadamy rłryiaśnienia mą
orzemawiai a cy ch za stanowiskiem Zamawiai ące go.

6 PAKIET 3ż,pozycja lco ld, le, lf, 19
W trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego i pomocniczego, zwracamy się z
zaplĄaniem, czy Zamawiający wymaga pojemników na odpady medyczne ze

ściankami o grubości powyżej 0,9 mm i odpornością na przebicie igłą
medyczną z siłą powyżej 20N, potwierdzonymi badaniami niezależnego
insĘtutu? Pytanie podyktowane jest faktem, iz ostatnio na rynku pojawiĘ się małe
pojemniki (o pojemnościach 0,7L - ż,OL) na ostre odpady medyczne, o ściankach
zbyt cienkich, by spełniać wymogi bezpieczeństwa uzy,tkowników, absolutnie nie
zap ewniaj ących sĄ.wno śc i an i odporno ści na j akiekolwiek uszkodzen ia,

Nalezy dodać, że Zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra
Zórowia z dnia 5,10.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975), odpady medyczne o ostrych

końcach i krawędziach zbięra się w miejscu ich powstawania do pojemników j. u.

sątvwnych (...) mechanicznie odpornvch na przekłucie lub przecięcie,
Jednakżę nawet w przypadku przywołania w SIWZ powyzszego rozporządzenla,
cienkie pojemniki są oferowane w postępowaniach przetargowych, znacząco
obniżaj ąc wartości p akietów,
Dlatego koniecznym staje się wprowadzenie do SIWZ wymogu, wskazanego w
pierwszym zdanil niniei szego pltania.

Zamawiającv dopuszcza
pojemniki wykonane z
matęriału , który nie ulega
przekłuciu ptzez ostry sprzęt
umieszczony w pojemniku.

,7 PAKIET 32,pozycja lc, 1d, 1e, 1f, 1g

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne ze ściankami o grubości

0.8 mm lub cieńsze?

Zamawiający dopuszcza
pojemniki wykonane z
materiału, który nie ulega
przekfuciu przez ostry sprzęt
umieszczonv w poiemniku.

8 Czy Zamawiający uzlla za spełrriony wymóg art.24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp, jeśli

wykonawca, który nie naleĄ do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne

oświadczenie wraz z ofeftą?

Tak

9 Pytania dot, pakietu nr 46 Ze względu na zbsrt szczegółowy opis przedmio

zamówienia (konkretna nazwa parametry jednego wykonawcy), powołując się na art.

ust 1 Ustawy PZP oraz art29 ust 2 Ustawy PZP, rwracamy się z uprzejmym pytanie

czry w cęlu stworzenia warunków konkuręncyjności cenowej - Zamawiający dopuś
produkt o takim samym przęznaczeniu jednak o zmienionej gramahrze 4G (2X2G)?

Zamaw iający dopuszcza pod
warunkiem, ze produkt o
gramaturze4G(2x2G)
pakowany jest w osobnych
saszetkach, czyli 2 x2G z
mozliwością osobnego ( w
roznym czasie) podania.

10 Pytania dot. pakietu nr 46 W przypadku negaĘwnej odpowiedzi prosimy o

informacje czym Zama-wiający kierował się przy podjęciu takiej decyzji?
Odpowiedz udzielona w p)4.

9

11 dotyczy pakietu nt 54, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 54w porycji 1 dopuści elektrodę do monitorowania
EKG, dla dorosĘch, o wymiarach 50 x 45mm spełniającą pozostałe wymagania
SIWZ ?

Zamawiający dopuszcza

1,2 Czy Zama-wiEąęy w celu zwiększenia konkurencyjności oferty wydzieli z pakietu
pozycję nr 16 i 18? Zpoważaniem, Tomasz Sewerynek

Zamawialący nie wyraża
zgody

13 Pakiet 56. poąycja 2
Czy Zamavłiający moze odstąpió od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała
cechy myjki nasączonej środkiem bakterjobójczym? Ograniczenie wymogu do

środka myjącego powoduje dwukotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia,
nviązku z §m prosimy o dopuszczenie myjki prostokątnej nasączonej środkiem

myiącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach:20 x 1,ż cm,

W

Zgodnie z SIWZ

I4 Pakiet 56. poąvcja 2

Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfoftu, zarówno
pacjenta jak i osoby wykonującej zabiegmycia jest gramatura 100glm2, Myjka taka
jest też bardziej firzymała. W związku z$m, czy Zamawiający wymaga myjki
wvkonanei z włókniny t}Os,lmż ?

Dopuszcza nie wymaga

15 Pakięt 56" poąvcja 3
Czy Zamavłiający wymaga myjki suchej zavlierającej środek myjący o neutralnym

Zamawiający wymaga myj ki
bez środka myjącego



pH 5,5, który aktywuje się przy uĘciu wody czy też myjki bez środka myjącego?

16 Pakiet 56. ppą,cja 3
Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy?

Tak, dopuszcza

1,7 DoĘvcąv SIWZ
Czy Zamawiający Wrazi zgodę nańożęnie z ofertą oświadczenia dot. braku
przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferęnta nie należącego do
zadnei grupy kapitałowei ?

Tak

18 Dotvczy SIWZ
Prosimy o potwierdzenie czy Zamavńający dopuszcza złożenie oferry jako
połaęzenię dokumentów w iędęn plik PDF podpisany podpisem elektronicznym?

Tak


