REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-612 Radom ul. Limanowskiego 42
Regon: 000303060
NIP: 948-16-24-611

Radom, 18 sierpnia 2017 r.

ZP-250-6-2017-1

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych (znak sprawy: ZP-250-6-2017)
Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami wniesionymi do SIWZ, na podstawie art. 38
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
ze zm.), Zamawiający wyjaśnia i dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie nr 1
poz. 1
Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie
certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu?
Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat
potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto
dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne
instytucje certyfikujące.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści taki certyfikat. Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” poz. 1 pkt 5, na następujący: „Wykonawca dostarczy certyfikat z zakresu
sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u producenta.”

Pytanie nr 2
poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o składzie: 100% poliester?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający nie dopuści opaski dzianej o składzie 100% poliester.

Pytanie nr 3
poz. 3 Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie
konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części. Zamawiający zmienia załącznik
nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ "Formularz cenowy" poprzez wykreślenie z nich pozycji
nr 4 tj. fartucha medycznego dla krwiodawców wykonanego z włókniny.

Zamawiający do załącznika nr 1 do SIWZ dodaje część nr 2 „fartuch medyczny dla krwiodawców
wykonany z włókniny” oraz dodaje do SIWZ załącznik nr 4 - "Formularz cenowy dla części 2".
Zamawiający zmienia również załącznik nr 3 do SIWZ.
Zmienione załączniki stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4
poz. 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy z długim rękawem w kolorze zielonym,
gramatura 20g/m2, wiązany wokół szyi oraz w pasie na troki?
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga dostarczenia fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5
poz. 9 Czy Zamawiający może sprecyzować jakie wymiary ma mieć przylepiec z opatrunkiem?
Odpowiedź:
Przylepiec z opatrunkiem wchodzi w skład Apteczki, wymiary obojętne.

Pytanie nr 6
pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe z datą ważności co najmniej 4 lata od daty dostawy
do Zamawiającego? Pozostałe parametry bez zmian.
Prośbę swą motywujemy faktem, iż na rynku medycznym kompresy gazowe jałowe posiadają
standardowo termin ważności nie dłuższy niż 5 lat od daty produkcji, więc nie ma fizycznej
możliwości aby Zamawiający mógł otrzymać kompresy z datą ważności co najmniej 5 lat od daty
dostawy.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” poz. 1
pkt 6, na następujący: „Data ważności – co najmniej 4 lata od daty dostawy do Zamawiającego”.

Pytanie nr 7
pozycje 2, 6, 7, 8
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dla pozycji 2, 6, 7, 8 Deklaracji Zgodności CE zamiast
Certyfikatu Zgodności CE? Pozostałe parametry bez zmian.
Prośbę swą motywujemy faktem, iż wyroby medyczne zawarte w w/w pozycjach są wyrobami
niejałowymi zakwalifikowanymi do klasy I i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie ma do nich
zastosowania Certyfikat Zgodności CE tylko Deklaracja Zgodności CE.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”
w zakresie części 1 poz. 2 pkt 5, poz. 6 pkt 5, poz. 7 pkt 3 oraz poz. 8 pkt 3, na następujący: „Produkt
musi posiadać znak CE. Należy dostarczyć Deklarację Zgodności CE”.
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Pytanie nr 8
pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 5kg z odpowiednim przeliczeniem podanych
ilości?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowania 5 kg z przeliczeniem podanych ilości.
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ „Formularz cenowy dla części 1”
w kolumnie „zapotrzebowanie” w poz. 7, na następujący: „30 opakowań po 5 kg (razem 150 kg)”. W
kolumnie „cena jednostkowa netto w zł” Wykonawca podaje cenę jednostkową netto
za opakowanie 5 kg.
Pytanie nr 9
pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie 0,5kg z odpowiednim przeliczeniem
podanych ilości?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowania 0,5 kg z przeliczeniem podanych ilości.
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ „Formularz cenowy dla części 1”
w kolumnie „zapotrzebowanie” w poz. 8, na następujący: „100 opakowań po 0,5 kg (razem 50 kg)”. W
kolumnie „cena jednostkowa netto w zł” Wykonawca podaje cenę jednostkową netto za opakowanie
0,5 kg.

Pytanie nr 10
Pozycja 1 i 3
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatu jakości do każdej serii
produktu.
Produkty, które posiadają wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu (Certyfikat, Deklaracja oraz
zgłoszenie do Urzędu rejestracji) powinny zostać dopuszczone do zaoferowania przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie - Zamawiający wymaga przedkładania do każdej serii produktu certyfikatu jakości na serię.

Pytanie nr 11
Pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Kompresów gazowych, jałowych pakowanych
indywidualnie, opakowanie 1 sztuka, a opakowanie zbiorcze po 100 szt., z jednoczesnym
przeliczeniem ilości na 114.000 opakowań.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane indywidualnie, po 1 sztuce w opakowaniu.
Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w części 1 poz. 1 pkt 1
i 2 na następujący:
1) Ilość opakowań (1 opakowanie= 1 sztuka) – 114 000 opakowań
2) Każdy kompres pakowany w pojedyncze opakowanie, po 1 sztuce w opakowaniu. Kompresy
pakowane w opakowanie zbiorcze odporne na uszkodzenie, opisane nazwą produktu, danymi
producenta.
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ „Formularz cenowy dla części 1”
w kolumnie „zapotrzebowanie” w poz. 1, na następujący: „114.000 opakowań”. W kolumnie „cena
jednostkowa netto w zł” Wykonawca podaje cenę jednostkową netto za 1 opakowanie.
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Pytanie nr 12
Pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu mówiącego o wymogu, aby kompres gazowy jałowy miał co
najmniej 5 lat od daty dostawy do Zamawiającego. Większość producentów gwarantuje sterylizację
swoich produktów przez 5 lat, w sytuacji wymogu jaki stawia Zamawiający, zamówiony wyrób
powinien być wysłany bezpośrednio z fabryki, co jest niewykonalne.
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” poz. 1
pkt 6, na następujący: „Data ważności – co najmniej 4 lata od daty dostawy do Zamawiającego”.

Pytanie nr 13
Pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha z włókniny polipropylenowej o
2
gramaturze 25 g/m , zakładanego przez głowę z rozcięciami po bokach, związywany w pasie, rozmiar
XL.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga dostarczenia fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 14
Pozycja 5
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Podkładu ochronnego 2 – warstwowego ( 1 warstwa
celulozy + 1 warstwa folii)
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga dostarczenia podkładów ochronnych zgodnych z opisem przedmiotu
zamówienia.

Pytanie nr 15
Zwracamy się z prośbą o wydzieleni z Pakietu „MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU” poz. Nr 4
do odrębnego pakietu.
Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na udział w przetargu większej liczbie wykonawców,
a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie
jaka opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca,
świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie
mniej korzystną cenowo. W konsekwencji, braku innych uczestników postępowania przetargowego
Zamawiający przeznaczy na zamówienie większą ilość środków pieniężnych.
Odpowiedź:
Tak - Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części. Zamawiający zmienia załącznik
nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ "Formularz cenowy" poprzez wykreślenie z nich pozycji
nr 4 tj. fartucha medycznego dla krwiodawców wykonanego z włókniny.
Zamawiający do załącznika nr 1 do SIWZ dodaje część nr 2 „fartuch medyczny dla krwiodawców
wykonany z włókniny” oraz dodaje do SIWZ załącznik nr 4 - "Formularz cenowy dla części 2".
Zamawiający zmienia również załącznik nr 3 do SIWZ.
Zmienione załączniki stanowią załącznik do niniejszego pisma.
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Pytanie nr 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do ofert przetargowej, oświadczenia o braku
przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy
kapitałowej?
Odpowiedź:
Tak – Zamawiający wyraża zgodę na załączenie oświadczenia, o ile będzie z niego wynikało,
że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie nr 17
Pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Jałowego opatrunku poiniekcyjnego
foliowego przezroczystego, z wkładem chłonnym hemostatycznym, z klejem hypoalergicznym
akrylowym. Wkład chłonny hemostatyczny pod wpływem absorpcji krwi wywołuje mechaniczną
hemostazę. Do stosowania jako opatrunek poiniekcyjny, opatrunek po zakończeniu hemodializy.
Rozmiar: 2,5cm x 8,5cm; wkład chłonny 1,5 x 1,6cm.
Odpowiedź:
Nie – Zamawiający wymaga dostarczenia sterylnych opatrunków poinjekcyjnych zgodnych z opisem
przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 24 sierpnia 2017 r. godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2017 r. godz. 09:15.

Powyższe zmiany SIWZ stanowią jej integralna część.

Dyrektor RCKiK
/-/ Dominik Purgal
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